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СЬОГОДНІ у НОМЕРІ
А ТАМ. ДЕ БУЛО ЧИСТЕ ПОЛЕ,
ВИРОСЛО НОВЕ СЕЛИЩЕ 13 182
БУДИНКІВ ДЛЯ ПОТЕРПІЛИХ,
ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРИ,
* МАЙЖЕ в кожному із них є
ПАСТКА ПРАЦІ СТУДЕНТІВ БУД•ЗАГОНУ КІСМу БУДІВЕЛЬНИК».
А ВЛАСНЕ ЗДОРОВ’Я — 1ІАПДО^£ОЦ1НН1І11ИЙ СКАРБ. СЕКРЕ’ЛЙК ЗБЕРЕГТИ 1 ВІДНОВИТИ
НОГО ДАВНО ВІДОМІ.
ЦЕ ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ...
А ПАРАДОКСАЛЬНА СИТУАЦІЯ:
НА ВІДСУТНІСТЬ У БУДИНКУ
КУЛЬТУРИ ЦІКАВОГО ДОЗВІЛЛЯ
СКАРЖАТЬСЯ И ТІ. ХТО ЗА ПРО
ФЕСІЙ ІЮ1О
ПРИ Н А Л ЕЖ НІСТІО
САМ БИ МАВ ЙОГО ОРГАНІЗУВА
ТИ.

За вт

Еудзагонівське літо. Як воно прохо
дить у студентів Кіровограда читайте
на 2-й сторінці.

День фізкультурника — свято не тіль
ки спортсменів. Матеріали про любите
лів спорту читайте на 3-й сторінці.

Чому присвятити вільний час? Роз.;
думують, підказують, пропонують авто
ри і герої публікацій 4-і сторінни.

—День будівельника

СИЛА

В арматурному цеху заводу залізобетонних виробів Кіровоградського домо
будівного комбінату газозварник IV розряду комсомолець Павло
КРИМЕНЕЦЬКИИ працює вже з 1978 року, тож вправності набув і хисту .танож. Відповідаль
ні замовлення для облагропрому, господарств та організацій області й обласно
го центру доручають йому завжди, ноли до якості та оперативності робіт пред'
являються підвищені вимоги. Нічого, що свою роботу він, на відміну від колег, у
підсумну бачити неможе: зварені ним залізобетонні плити й каркаси переважно в
підмурку, не на виду. Та про якість робіт зварника судити тим, хто опісля засе
лить будівлі, до яких доклав рук І Павло. Своє свято він зустрічає, ударно —
при високій якості перевиконує завдання на 20 — 30 процентів.
А як не поздоровити колегам свою старанну Світлану ВЕЛИЧКО у цей день!
Квіти — не лише знак уеаги, так хлопці хочуть виявити штукатурниці — плиточниці ще й визнання значимості її роботи. Працівникам
Новгороднівсьного
міжколгоспбуду, де, зокрема, і
працює Світлана, вдячні жителі райцентру
та
району і за добротні житла, і за господарські будівлі, що зводять молоді будівсльНИМИ’
Фото В. ГРИБА.

Зустрічаючи своє
про
фесійне секто.
нолентио
нашого тресту може рапертуеати про свої успіхи ІЗ
врахуванням
значного
внеску наших молодих пра
цівників. зокрема, об’єдна
них в • комсомольсько - мо
лодіжні КОЛСИТИЕИ.
Серед тих КМИ, хто РМпровдовус своє зеанне нё
лише віком, але, головне,
ВМІЛОЮ ЕКССНО'КНІСНСЮ ро
ботою, варте наэаати ок
ремі. Це, у першу чергу,
КМК бригади мулярів із
СУ-1, який очолює. Н.
А.
Кравець, КМК штукатурів
М. В. Кгзаринсї з управлін
ня механізації будівницт
ва (УМБ|.
Хороші
відгуки
про
якість роботи й її продук
тивність і про їй колег по
УМБ — КМИ
штукатурів
Людмили Нсвохатькс. Цей
колектив за
підсумками
цього ж періоду визнано
кращим серед, подібних В
республіці. Знають у нас В
про облицювальників .•
з
бригади Віри Сидорової зВ
СУ-3.
Е. БОРУЛЬКО,
секретар
парткому
тресту
і.-НТрсЕоврадміськбуд» ' комбінату
«КІровоградважбуд».

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
В Основних напрямах економічного і соціального розвитку СРСР на 1986—
1Д990«роки і на період до 2000 року відзначено: «Сприяти підвищенню масовості
«фізкультури і спорту. Розширювати фізкультурну і спортивну роботу І ПОЛІПШУ1’І ЛПІ
’Я ІІІЧ2ІІИІГІ за MtPtlOU
... ...... ~.............
- _•
. • •і навчання.
J
ЛІ«
7
вати н
організацію
місцем«»г>л
проживання,
трудової
діяльності
Зміц=иитй матеріальну базу спортивних організацій».
!" розв’язується ця проблема
’
“ . Як
на селі? 1 Іро це розмова вашого кореспондента з головою колгоспу
«Победа»
Аіаловисківського району Іваном Кирнловичсм Палієм.
і

Оникієве з урядовими нагородами —
2В Проявлену мужність, відвегу. Тепер
там проходять армійську службу
Іван
Катана, Віктор Осипчук, Олександр Медведєв, Микола Осипчук.
Виділяємо кошти для секцій, де тре
нуються не лише колгоспники, а й учні

Ы БУТИ БАЙДУЖИМ ДО ЗДОРОВ’Я
НОР.: У деяких господарствах у процесі
створення культурно - спортивних комп
лексів допускають прорахунки — виділлються кошти на клубну роботу, а про
■позвитон спорту забувають. Як визначи
лись в Оникієвому?
Є. К. ПАЛІЙ: Розвитку масової фізкуль
тури і спорту надаємо неабиякого зна
мення. Однак в масовості одразу
не
десягли бажаного результату. Якщо
в
будинку культури працювало
чотирип’ять платних керівників художньої са
модіяльності, які очолювали гуртки, то
всіма спортивними секціями
керував
ОДИН Інструктор по спорту Валерій Пе
триченко. Тепер в інститут фізкультури
колгоспними стипендіатами ми послали
ще два кращих виробничники і
спорт

смени. Виділяючи кошти на придбання
муз^к’Х інструментів,
костюмів для
гурті^4‘Є. не обділили і колектив фіз

культури — закупили спортивну форму
для футболістів, волейболістів,
групи
ГПО боксерів. Не/лає проблеми з транс
портом, коли наші фізкультурники їдуть

потренувагись
у
плавальний басейн
ДЮСШ облепорткомітету, на
районні
чи обласні змагання. Для
них — спе
ціальний автобус.
НОР.: А що нового в нолє*нтнві фіз
культури?
І. И. ПАЛІЙ: Якщо раніше на спортив
ні майданчики приходили окремі
фіз
культурники, то
тепер — бригадами,
ланками. Лозунг «Спорт і труд — поруч
ідуть» — не заради красного
слівця.

Кращі виробничники — комбайнер Анд
рій Івахов, слюсар Олександр Шостак,
шофер Анатолій Коба, доярка
Тетяна
Климчук, наприклад, входять до складу
збірного колективу
з
багатоборства
ГПО, який переміг під час змагань пер
шої спартакіади облагропрому Високий
ідейний та фізичний гарт у
колективі
отримали наші комсомольці Сергій Барков, Володимир Руденко, Микола Пав
ленко, Сергій Пєреудов, котрі викону
вали свій інтернаціональний обов'язок
на афганській землі і повернулись
в

місцевої восьмирічки, профтехучилища.
Це — також наші спортсмени,
яким
майстер спорту Валерій Петриченко ра
зом з громадськими тренерами та
ін
структорами по спорту допомагає здо
бути високий фізичний гарт.
КОР.: На сторінках «Молодого комуна
ра» ми вже повідомляли, що в ОНИКІЄЕОму збудували хороший стадіон, як тут
цікаво пройшли змагання обласної спар
такіади. Що ж, на нашу думну, заважає
іншим керівникам колгоспів взятися за
розв’язання проблеми будівництва
но
вих спортивних споруд?
В. К. ПАЛІЙ: Передусім ми самі ство
рюємо таку проблему, повільно розв’я
зуючи соціальні питання. Треба виходи
ти з можливостей господарства і сміли
віше братися за так зване «другорядне».
Звичайно, нас, колгоспних керівників, в
першу чергу запитують, як зростає уро
жайність хлібної ниви, підвищується про
дуктивність громадського тваринництва.
Та коли ми не створимо для людей зраз
кових побутових умов для праці і жит
тя, важко буде зробити крок у еироб-

ництві. Тож правління колгоспу повсяк
час вишукує кошти на те, щоб створити
трудівниксАА села хороші умови для про
ведення дозвілля, щоб кожен знайшов
для себе цікаву справу за
інтересом.
Ми так само старались, роздобуваючи
будівельні матеріали для спорткомплек
су, як і тоді, коли будували тваринниць
кі ферми, купували автомашини,
ком
байни. Ми їхали в облагрепром, не со
ромились по кілька разів заходити
в
райвиконком. У нас була вимога: «Хо
чемо мати зразковий стадіон». І
ніхто
не заперечив, не сказав: «Це на потім».
Отож і допомогли. Отож і було свято
на новому стадіоні.
Правління колгоспу завжди підтримує
комсомольську організацію в питаннях
організації спортивно-масової роботи.
Ось тривала розмова на комсомольських
зборах: про те, щоб кожен комсомолець
складає нормативи ГПО
Я вислуховую
юнаків і дівчат. Бачу, що деяні керівни
ки виробничих підрозділів не завжди
розуміють значимість хорошої справи—
йдеться про те, щоб виробничники по
стійно приходили на стадіон. Тож уже
на засіданні правління колгоспу ставлю
вимогу: в дні стартів спортсменів бригад
на стадіоні мають бути і бригадири,
і
колгоспні спеціалісти. Щоб вони завжди
сприяли тему, аби колгоспники
навіть
в гарячу пору жнив мали
можливість
відпочити. І я завжди підкреслюю: по
вернутись обличчям до спорту, масової
фізкультури — ие не бути байдужим до
здоров'я трудівників села
М. ШЕЕЧУН.

9 серпня 1986 року

«Молодий комунари

2 стар.

ВИПУСКУ «РОМАНТИК»
у ЖЕ четверте літо трудаться спеціалізовані
санітарні студентські заго
ни медучнлища. Особливо
хочеться відзначити роботу
загону «Здоров’я», який
працює у першій лікарні.
Тут вони працюють не ли
ше у відділеннях, а н на
будівництві.

УЗ

50 ДНІВ НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ

досі запізнюється, Хлопці
по - господарськи оцінюіоть обстановку, бо
самі
відчули на собі всі ці неполадки. Виявляється, до
сить бліденький
вигляд
має Кіровоградська
об
ласть. порівняно хоча б з
Херсонською, Кримською,
Тернопільською.
Гірше
працює ПМК - 304 тресту

У випуску сторінки «Ро
мантик» № 2 ми вже ко
ротко розповідали про за
гін «Будівельник» Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши-

ве місце. 50 днів на перед
ньому краї, де, як відомо,
завжди важче і складніше.
У Сукачі загін
«Буді
вельник» приїхав одним із
перших з-поміж будівель-

йому з них є частка їхньої
праці. Хіба не запам’ята
ється таке на все життя?
Та й крім того, студенти
лишили по собі добру пам'
ять: збудували літній кі-

побудування.
Студенти
працювали у селі Сукачі
Київської області на бу
дівництві житла для тим
часово евакуйованих із зо
ни відселений Чорнобиль
ської АЕС.
Нещодавно «Будівель
ник» повернувся до Кіро
вограда. В обкомі комсо
молу відбулася зустріч з
бійцями загону.
Тепер, коли позаду зали
шилися ці півтора місяці,
а вірніше 50 днів, кожен із
хлопців може сказати, що
вони у їхньому життєвому
календарі займуть особли-

них організацій
Кіровоградщини. Побачили
те
поле за селом і не повіря
лось, що тут скоро будуть
вулиці, магазини, школа...
Приїхали увечері, а нас
тупного дня вранці
вже
взяли до рук лопати і по
чали працювати. Основним
їхнім завданням було за
кладати фундаменти для
будинків. Але, як
часто
буває, доводилося викону
вати й побічні роботи. 1
ось тепер, коли поряд зі
старим селом красуються
182 нових будинки, хлопці
знають, що майже в кож-

номайданчик на 150 місць,
де згодом чотири рази на
тиждень будівельникам де
монструвалися
художні
фільми.
Розповідаючи про свою
роботу,
хлопці
гово
рили і про недоліки, упу
щення. Багато було без
господарності на
цьому
будівництві. Адже взяти
хоча б той перший день
роботи. Не будзагонівці з
лопатами повинні
були
готувати місце для фунда
ментів, а екскаватор, який
чомусь «запізнився». А по
бутова служба? Вона
й

«Кіровоградсільбуд»
по
рівнюючи з будівельними
організаціями деяких ін
ших областей, які зводять
подібні ж селища. Там по
рядку більше, організова
ності.
В обкомі
комсомолу
хлопців вітали й нагороди
ли грамотами і подарун
ками. Кіровоградський об
ком комсомолу буде кло
потати перед
Київським
обкомом ЛКСМУ про при
своєння одній з вулиць но
вого селища імені Студент
ська.

Сергій Бойко, Сергій Призенко, Наталка Пікінер, Га
ля Горова, Валя Самойлен
ко та іншіКомісар загону
Люда
Туренко розповіла, як во.ми проводять свій вільний
від роботи час. У липні усі
вийшли на комсомольсь
кий суботник, гроші пере
рахували до Радянського
фонду миру. Через те, що
бригади
«Кооператора»

працюють позмінно, важ
кувато організувати й прозести якийсь захід
усим
складом працюючих, але
зате всі разом після робо
ти збираються на дискоте
ці, у кіно, читають періо
дику. Ніхто не нудьгує.

і'

ТРУДЯТЬСЯ
МАЙБУТНІ
Між трьома
бригада
ми санзагону організовано
соціалістичне
змагання;
про якісь помітні резуль
тати поки що говорити ра
но, але факт бажання так
впорядкувати свої зусилля
вартий схвалення. У робо
ті помітно виділяються, у
першу чергу, сам командир
«Здоров’я»
Олександр
Агап’єв, комісар Всеволод
Поляничка, бійці Тетяна
Дереницька, Тетяна
Ко
вальчук, Алла Пилипенко,
Наталя Дробнчева, Вален
тина Гуртова, Олександр
Вихристенко, Евгснія Оп
ри та інші.
Самі ст-удзагонівці зна
ють, що робота у загоні
допоможе їм у подальшо
му навчанні. Навики здо
будуть не лише власного
старанністю й спостереж
за
ливістю при догляді
хворими, у спілкуванні з
допоможе й та доними
віра, яку відчувають з бо
ку медперсоналу лікарні.
Наш кор.

м. Кіровоград.

НІХТО НЕ НУДЬГУЄ
Це вже стало традицією
для студентського загону
з Кіровоградського коопе
ративного технікуму про
водити свій трудовий се
местр на Новомиргородському консервному за
воді. Склад будзагону «Ко
оператор» практично
не
змінився, так само як і їх-

ній ентузіазм. Працювати
доводиться на трудоміст
ких операціях, об’єм робіт
.великий — але
дівчата
стараються, не хочуть від
ставати від наставниць.
На питання, хто ж серед
бійців «Кооператора» кра
щий, майстер цеху №
2

Лідія Іванівна
Дворкова
навіть зніяковіла: відмінно
трудяться усі. Такої ж дум
ки про цю зміну й дирек
тор підприємства А.
С.
Томашов. Подобається
в
студзагонівцях
хороший
робітничий запал,
завзя
тість, прагнення
долати
всі труднощі. Добре тру
дяться Валя Стрілець, Све
та Савченко, Валя Фітенко,

АДРЕСА МУЖНОСТІ — АФГАНІСТАН
□ га

СОЛДАТИ РЕВОЛЮЦІЇ
— Фарзан, — Саїд Мір
по-батьківськи обняв ря
дового Курбанова.
Мовою пушту це значи
ло: синок. Фотограф такі
Зобразив їх на знімку —
старого солдата, команди
ра роти малішів із при
кордонного
афганського
кишлака Мумандара і ря
дового Курбанова із зна
менитої клочковської роти
гвардійської мотострілець
кої дивізії імені Героя
Радянського Союзу гене
рал-майора І. В. Панфило
ва. Зустрілись вони під час
поїздки представників на
родного ополчення Афга
ністану до воїнів Серед
ньоазіатського військово
го округу.
Познайомились і тут же
знайшли спільну мову. І
справа не в тім, іцо тад
жицька і мова пушту має
немало спільних слів. На
багато суттєвіше те, що
цей смаглявий юнак
Із
Таджикистану дуже нага
дав Саїд Міру його синів.
Саїд Мір тридцять ро
ків учителював. Працював
в одному із ліцеїв Кабула.
Він вчив дітей добру і
справедливості.
Ділився
знаннями і досвідом/Всією
душею сприйняв квітневу
революцію. Саїд Мір разом із передовими педа

гогами країни приступив
до демократичних перебу
дов школи. А республіці
було важко. Вороги, яким
не подобався вільний Аф
ганістан, одержували щед
ру допомогу з-за океану і
по-звірячому поводились
у країні.
Настав час, коли за
зброю беруться і вчителі.
60-річний Саїд Мір зали
шив Кабул і поїхав у свій
рідний кишлак Муманда
ра, який розташований бі
ля самого кордону з Па
кистаном. Він став коман
диром роти малішів —
прикордонних національ
них формувань, на долю
яких випала найтяжча і
небезпечна робота: при
кривати країну від бан
дитських наскоків з тери
торії Пакистану.
Ввечері в готелі ми си
діли за піалою духмяного
чаю. Перекладач лейтепаит Шаріф Ібрагімов лед
ве встигав за його розпо
віддю.
— За останні півроку
ми відбили більше десяти
нападів, — згадавч Саїд
Мір.
Частіше душмани напа
дають уночі. Так було і
цього разу. Першим їх по
мітив вартовий. А через
декілька хвилин рота опол

ченців зайняла бойові по
рядки. Захопити кишлак
бандитам зненацька не
вдалося. Стрілянина не
змовкала до ранку. Воро
ги вимушені були відсту
пити, втративши чотирьох
чоловік убитими.
— У цьому бою, — го
ворить Саїд Мір, — ми
захопили у ворога два мі
номети і декілька автома
тів американського вироб
ництва.
Цього разу бандити не
пройїйлн. А що було б, як
би пройшли? Я запитав
про це Саїд Міра і помі
тив, як затремтіли у ньо
го руки.
— А ви запитайте ось у
нього, у Гуляма Сахі. Він
знає...
— Це я бачив своїми
очима у кишлаку Каралан
і ніколи не забуду, — ска
зав Сахі. —• Таке не мож
на прощати. З давніх-да
вен у пас аксакали у ве
ликій пошані. Слово їх —
закон. Хаджо Шамсудін
який ходив у Мекку, за
кликав односельців до но
вого життя. його друзі
Гульмурад і Мухаммсдназар
підтримували його
всюди. І ось одного разу в
кишлак увірвались душмани. Бандити убили п'я
тьох аксакалів. Обеззброє

них. Ні в чому не винних.
Не тільки убили, вони
спотворили їхні тіла. Душ
мани не щадять також і
дітей. Захід переконує, що
вони воюють за майбутнє
Афганістану.
Але саме
майбутнє вони по-звірячо
му знищують.
Я запитав у Гуляма Сахі
про заповітну мрію.
— Бажаю, щоб на долю
мого сина не дісталася вій
на. Ім’я сина — Ахмад,
йому три роки. Він навіть
не підозрює, яка загроза
нависла над його життям;
в будь-який час у дім ного
батька — командира ба
тальйону народного опол
чення — можуть увірвати
ся вороги. Для душманів
загроза не тільки сам ко
мандир Сахі, а і його три
річний син.
Я якосй запитав Саїд
Міра: Шро що думаєте ви
у ті хвилини, коли відпо
чиваєте від- бою?». Аксакал
в знак поваги нахилив го
лову і сказав;
— Війна — це завжди
біда. Війна приносить ба
гато горя. Гинуть кращі
люди. Але коли справедли
ву війну веде народ, він
завжди перемагає. Ваш
народ переміг фашизм. Ми
переможемо тих, хто на
магається поневолити Аф
ганістан сьогодні.
Я провів добу з мужні
ми людьми Афганістану.
Вони — командири. В бій
водять не навчених- солдат

і'
ґ

3. КУЦЕНКО.

І. ЛУКІНА,

боєць загону
наліст»».

«Жур

регулярної армії, а селян і
ремісників, які сіють хліб,
пасуть худобу,
шиють
одяг, а в разі необхідності
беруть у руки зброю і за
хищають своє право жити
вільно.
Вони жадібно вбирали
все побачене і почуте у
нашій країні. Побували у
військових частинах, та
найбільшу зацікавленість
виявили до нашого мир
ного життя.
Біля джерела Ак-Булак,
що поблизу траси АлмаАта — Фрунзе, ми зупини
лись на привал. У холо
док підрулило декілька
«КамАЗів», на платформах
яких блшцалн заводською
фарбою новенькі тракто
ри. Саїд Мір із заздрістю
сказав:
— Нам так не вистачає
таких машин!
А потім добго роздивляв
ся техніку, очевидно, під
раховував, скільки потріб
но таких машин рідному
кишлаку, щоб полегшити
виснажливу пращо своїх
земляків. Гостей дуже за
цікавила і поливна" уста
новка «Фрегат», яку вони
побачили на колгоспних
полях Киргизії.
Вони думали про те, щоб
вирощувати хліб, будува
ти міста, перетворювати
землю. За ними — майбут
нє Афганістану.
С. РОМАНЮК.
(Прес-бюлетень «Ком
сомольской празды»),

А що у вас?
Кажуть, повторюватися
негожа хоча б тому, що
завжди є можливість ска
зати щось своє, нове^анак, позитивний дос&5Я?Ьрисний саме тим, щоб ма
ти наступників.
Комсомольці і молодь
райцентру, по-хорошому
наслідуючи інших, виріши
ли організувати для бажа
ючих клуб ерудитів під ві
домою назвою «Що? Де?
Коли?» Кр . районного ко
мітету комсомолу над про
грамами й тематикою за
сідань жваво
працюють
ентузіасти з районного то
вариству книголюбів, від
ділу культури райвиконко
му, редакції районної га
зети «Ленінська зоря» та
інших зацікавлених орга
нізацій.
Щоразу — а за цей час
відбулося вже три
засі
дання — до районного бу
динку культури повболізати за свої команди ідуть
усі бажаючі, причому, не
лише молодь. Так само і
змагаються іноді дуже різ
ні за віком та родом за
нять учасники. До накф;дованіших команд, як за
свідчила практика,
слід
віднести групи з районно
го ремонтно - транспорт
ного підприємства
(очо
лює знатокіа секретар ко
мітету комсомолу Олек
сандр Яковлев),
заводу
імені 25 Жовтня (Людми
ла Галунга),
районного
дитсадка (Людмила
Не
стерова) тощо.
За підсумками останньо
го засідання загальне ви
знання своєю ерудицією
та бійцівськими якостями
завоював головний інже
нер РТП Костянтин Колісниченко, якому й
було
вручено найголовнішу на
городу.
Г. 1ВАНЕНКО.

Вільшанський район.

За адресами
вихідного ш

J

Цими днями слЗггсмени
із Сєвєродвінська Архан
гельської області, які від
почивають зараз у місті Кі
ровограді на
тимчасовій
туристичній базі БММТ «Су
путник», побували у Світловодську. Гості залиши
лися дуже задоволеними
від того, що змістовно про
вели вихідний день.

Чомусь ми звикли пла
нувати лише свій робочий
час, а вихідний день пу
скаємо на самотік. І бага
то від того втрачаємо. А
чому б не
запланувати,
скажімо, одноденну екс
курсію всією сім’єю чи ра
зом з колективом?
Для
цього треба звернутися в
бюро ММТ «Супутнику Кі
ровоградського
обйфму
ЛКСМУ. До ваших послуг
тут одноденні екскурсії за
маршрутами
експедиції
«Моя Батьківщина
—
СРСР» по Кіровоградській
області.
Цікавою буде одноденна
поїздка у Світловодськ —
місто на березі рукотвор
ного моря. Тут вам запро
понують крім знайомства
із самим містом здійснити
на катері подорож по мо
рю.
За бажанням можете по
бувати в
Олександрії,
Знам’янці, здійснити подо
рож в дендропарк «Верелі
Боковенькп» або ж побу
вати на хуторі Надія
в
музеї-садябі
КарпевкаКарого.
Крім цього. ’ ’ маршрути
експедиції «Моя 'Батьків
щина — СРСР» включа
ють поїздки до
музеїв
Яновського,
Мнкитенка.
Вони будуть корисними для
школярів, уч-'ЯЬ СПТУ.
студентів.
Тож, варто спланувати
свій вихідний день зазда
легідь.
Ю. ТИТОВ.

— 9 се^доя 1986 року

«Молодий комунар»

З стор. --------- -

СЬОГОДНІ — день ФІЗКУЛЬТУРНИКА“
37 ОЛИ алеєю
скверу,
В* просто вулицею пробі
жить юнак чи дівчина
у
спортивній формі, інколи
чусш:
— от диваки! Немає їм
що робити, то й бігають...
Не кожей так скаже, не
кожен подумає, що та ран
кова розминка
захопила
гяише «диваків»».? Але- прик
ро стає, що здебільшого
подібне чуєш від тих лю
дей, котрі байдужі -до сво
го здоров'я. ВІД ТИХ, ;ХТО
годинами забцває: «козла»,
або то. просто г іііанроето
вештається знічев'я, вули
цями міста.
X го ж насправді ті «ди
ваки», -котрим над усе хо
четься бігати алеями пар
ку, їздити на велосипедах,
активно відпочивати на бе
резі ставу?
Робітник кіровоградсько
го ремонтно - механічного
заводу імені
Таратути
Олександр Глущенко. За
його власними підрахунка
ми. він щодня буває
на
стадіоні більше трьох го
дин.
— З якою метою? — за
питали ентузіаста.
— Просто так, для ба
дьорості. Якщо з дружиною
не йдемо в кінотеатр, на
виставу, якщо не граюсь з
маленьким сипом в скве
рі, то неодмінно бігаю... І
трохи тренуюсь...
Те «трохи» — це
із
скромності. Бо, крім роз
минок, Олександр виробив
для себе чітку лінію
за
програмою ГПО — в ти

Знайомтесь:

спортивна

сім’я інженера

Сальківсь-

ру, плавальному басейні,
на перекладині, майданчи
ках для метання гранати.
Пробігти щодня 10—18 кі
лометрів — то вже
для
витривалості.
Олександр Глущенко не
вважає себе висококласним
спортсменом, хоч з кіль

йдуть до ставу, щоб навчи
тися добре плавати і за
гартуватись. Та найбільша
втіха для сім’ї молодого
колгоспного спеціаліста—
то бігати. Берегами ставу,
польовою дорогою за око
лицею села. Однак в Іва
нівні піхто не
називає

Іван БРАТЧЕНКО
лейтенанта К. Ф. Ольшаиського висадилась у порту і дві доби утримувала
захоплений плацдарм. З
68 десантників у
живих
залишилось лише дванадцять. Серед загиблих
і
паш земляк,
уроженець
села Витязівкп Бобринець-

ПОЗАЗДРІТЬ «ДИВАКАМ»
Анатолія І'орщака дива кого району Герой Радян
ком. Навпаки, коли секре ського Союзу Іван Індик,
тар парторгаиізації кол ім’я якого навічно занесе
госпу Я. В. Корнєва (нона,. не в списки обласної ком
сомольської' організації.
до речі, також тренується
в спортивних секціях, вис
Дві доби в дорозі. Воло
тупає на районних і облас димир не записувався
в
них змаганнях разом
з
спортивну секцію. І
не
сім’єю — про це вже по прагне виконати спортив
відомлялось на сторінках
ний норматив. Власноруч
«Молодого
комунара»)
но зробив велосипед
із
вручала йому спеціальний старих деталей і вирушає
приз — за волю до пере в дорогу. Щоб відпочити,
моги під час стартів пер оздоровитися.
шої спартакіади облагроМи часто говоримо про
прому «Здоров'я», хліборо те, щоб будувати нові спор
би радо вітали свого одно
тивні бази. Але той, хто
сельця.
поважає себе, по - справ
А молодий виконроб з
жньому думає про
своє
Кіровоградського
РБУ-3 здоров'я, не
шукатиме
Нове знайомство — із
Володимир
Костяитннов зразкового стадіону. Він,
зоотехніком
колгоспу
«Шлях до комунізму» Довечорами і у вихідні дні
його стадіон, в мальовни
линського району Анато «сідлає» велосипед. Мину чому куточку міста. І тре
лієм Горщаком. Він
та лого місяця разом зі своїм ба по-доброму позаздрити
кож щодня на сільському товаришем Анатолієм Ва- таким «дивакам», як Олек
стадіоні — разом з шести ссхою після зміни в п'ят сандр Глущенко, Володи
класником Сергійком і дру ницю сіли на велосипеди і мир Костяптинов та бага
гокласницею Світланкою— поїхали до Миколаєва. Во то інших людей, які актив
сином і донькою. Разом за лодимир вирішив побувати но проводять свій вільний
шахівницею, разом — з те в тих місцях, де в березні час, взяти з них приклад.
М. ВІНЦЕВИЙ.
нісною ракеткою,
разом
1944-го група
старшого

кох видів спорту має пер
шорозрядні результати, а з
багатоборства ГПО вико
нав норматив кандидата в
майстри. Молодий робітник
— неодноразовий чемпіон
облради «Колоса» з бага
тоборства ГПО, призер рес
публіканських турнірів. На
громадських засадах Олек
сандр тренує групу з вій
ськово - прикладного ба
гатоборства, очолює гру
пу ГПО в своєму цеху.
Завжди
підтягнутий,
стрункий, завжди бадьо
рий і веселий молодий чо
ловік. То який же він ди
вак?

кого цукрокомбіпату Гайворонського району Вікто

ра Тушинського. Він, його

дружина Поліна, три

си

ни щодня поспішають

на

стадіон. Неодноразово Ту
шинські брали участь в ра-

их турнірах

і

мама

«Тато,

я — спортивна

сім’я».
Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.

Якщо ти активіст
Не з кожному спартаківському колективі фіз
культури є інструктор по
спорту, котрий маз би
такий авторитет, .як Марія
Дяченко. Працює вона на
автопідприємстві
10021.
Спробуй зібрати автомо
білістів
на спартакіадні
з/Жання, коли одні від’
їжджають, інші приїжд
жають. Дяченко, вивчив
ши ситуацію, почала ро
боту з гуртожитку. Спо
чатку були шахові турні
ри, потім поєдинки тені
систів, І ось уже всі меш
канці гуртожитку органі
зовано виходять на ранкову гімнастику, а там,
на автопідприємстві, взеденна в дію і виробнича.
Дяченко довела, що в
неї спраз завжди чимало
— згуртувати футбольну
команду, підготуватись до
вечора спортивної сла
ви, оформити документи
на 250
нових значківців
ГПО. Треба ще й зустрі
тися з громадськими ін-

структорами, бо у вихід
ний кілька бригад іде на
базу відпочинку. А там
треба провести між ними
змагання з
волейболу,
продовжити підготовку до
складання
нормативів
ГПО.

Авторитет
Марії Дя
ченко від того, що не во
на шукає роботу, а робо
та шукає її. Так і наш
тренер з легкої атлетики
Анатолій Ковальов. Його
устремління на те, щоб
зростала результативність
юних спортсменів, яких
він тренує. Вимогливість
передусім — до себе, по
тім — до них, легкоатле
тів. Останні показники йо
го вихованців справді ра
дують. Юрій Команіоні
під час зональних зма
гань кубка СРСР був тре
тім, стрибнувши у висоту
2 метри 5 сантиметріз. А
Таня Янова, Інга Ярош
виконали на цьому турні
рі нормативи кандидатів
у майстри спорту. Інга

фінішувала на стометрів
ці з результатом 11,9 сан
тиметра і встановила но
вий рекорд області, Таня
відстала від неї на 0,1 се
кунди.
Чимало
зробив
для
розвитку шахів у місті та
області
наш інструктор
Г. Г. Дубівка, котрий під
готував
цілу
плеяду
спортсменіз - розрядни
ків. З його безпосеред
ньою участю в місті від
крито
новий
шаховий
клуб «Біла тура», де ве
чорами, у вихідні дні зби
раються десятки школя
рів, яких Г. Дубівка нав
чає разом з ветеранамиспартаківцями.

Не так дазно піддава
лись гострій критиці ко
лективи фізкультури за
воду «Більшовик» і тро
лейбусного
управління.
Тепер там спортизно-масоза робота активізується,
бо згуртовано боєздатний
актив шанувальникіз фіз
культури і спорту. «На

«Більшовику»
ініціативу
проявив
сам директор
підприємства А. Й. Караськов: щоб організува
ти змагання між бригада
ми, щоб обладнати спор
тивну кімнату. Він був
першим уболівальником,
коли змагалися спортивні
сім’ї, коли
тривав кон
курс з виробничої гім
настики.

А в тролейбусному уп
равлінні активістів об’єд
нала
голова
комітету
профспілки Л. І. Шулькова.

Від активу залежить ду
же багато. Але їх, акти
вістів, мають під•.-•■■мувати не пише керівники під
приємств, організацій, а й
весь колектив,
в якому
вони працюють. Підтри
мають, якщо інструктор,
громадський
тренер —
люди
. .с-тні. Авто
ритетна людина, бо при
четна до доброї справи,
бо їхня позиція — дія.
Л. САЛТИКОВА,

завідуюча організацій
ним відділом облради
ДСТ «СПАРТАК».
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(Продовження. Початок у № 94 за 7 серпня ц. р.)
— Любив і люблю я танкові війська, тому багато що
її запам'яталося, — говорить Арсен Онуфрійович.
Любов до техніки Арсен виявляв ще учнем Головківськоі десятирічки тодішнього ІІовопразького району. У
шкільному фізкабінеті він знав усі наочні посібники, мо
делі, прилади. На уроки фізики в клас він завжди захо
див з учителем Федотом Трохимовпчем Ширяєвим —
заносив різні прилади та моделі. Ця любов до техніки
привела його у тракторну бригаду. Його ровесники в дні
літніх канікул заготовляли сіно, складали снопи у кони,
підгрібали колоски, а Арсен працював причіплювачем.
Інколи тракторист довіряв Арсенові машину, бачив/що
добре все у' хлопця виходить. Закінчивши семирічку,
Арсен почав працювати в тракторній бригаді.
Якось знатний хлібороб двічі Герой Соціалістичної
Праці О. В. Гіталов, який 57 років працює в трактор
ній бригаді, па обласній нараді сказав;
— Механізатор, який пройшов нелегку роботу причіп
лювача, ніколи не розлюбить своєї справи. Знаю по со
бі, з прикладу багатьох своїх колег. Причіплювачами
йшли від любові до трактора, робота причіплювача —
це був свого роду злітний майданчик для того, щоб під
нятися до здійснення заповітної мрії — повести трак
тор самостійно.
Був на тій нараді і Сніжко.
Але повернемося до війни.
18-й танковий полк, у якому Сніжко служив мехаліком-водієм, того грізного літа сорок першого року вів
важкі оборонні бої в Білорусії. Ворог сильним ударом
відтіснив наші війська від Парпчів. При відході па тан
ку старшого сержанта Сніжка вийшла з ладу бортова
передача. Що робити? Гітлерівці можуть появитися будьякої миті, а танк стоїть нерухомий. Зв’язалися по ра
ції із штабом полку, звідки відповіли: тримайтесь, бор
тову передачу буде доставлено. Зняли танковий кулемет,
окопалися, зайняли оборону. Танк стояв у густих за
ростях ліщини, а позицію влаштували біля розлогого
куща, яким закінчувалися зарості. Праворуч — густий
ліс, ліворуч — горб з потолоченим житом, вздовж —
стовпова дорога.
Танкісти лежали біля кулемета, прислухалися, не спу
скаючи очей з дороги. Незабаром за спинами почувся
гул. Оглянулися — полкова технічна летучка везла бор
тову передачу. Закотивши рукава, танкісти взялися ре
монтувати бонову машину. Полагодивши, завели:
все
гаразд. Тільки хотіли виїхати з ліщини, як почули гул
машин. Через кілька хвилин на дорозі показалися три
німецьких мотоцикли і два транспортери.
— Це, напевне, розвідка, — сказав Сніжко бойовим
друзям. — Треба пропустити її вперед, а потім ударити
в хвіст. А щоб вона від нас раптом далеко не пішла, да
вайте швиденько знімемо гусениці.
Гітлерівці не виявили замаскованого в густих кущах
танка. Танкісти швидко зняли гусениці, вибрались
на
дорогу і на колісному ходу помчали слідом за фашист
ською розвідгрупою. Ось уже німці зовсім недалеко.
Вдарили по задньому транспортеру прямою наводкою
з гармати, відкрили вогонь з кулемета. Транспортер пе
рекинувся, і з нього вивалилися гітлерівці. їх скосили
з кулемета. Другий транспортер підбили, і він нерухо
мо стояв на дорозі. Сніжко спрямував на нього танк,
сходу сильним ударом перекинув ного і тут же побачив
перекинуті мотоцикли — два лежали на дорозі, третій —
у кюветі. «Попрасували» їх і, не збавляючи швидкості,
рушили далі.
Дорога йшла біля самого лісу, і Сніжко помітив на
узліссі танк, під’їхав до нього. То була бойова машина
Василя Березана з їхньої роти. Зраділії! Як-не-як, тепер
два танки, значить, попадись па їхньому шляху фашис
ти — вдвічі сильнішим удар буде. Але радість була
передчасною: танк Березана був несправним — полеті
ла шестерня розподільчих валів, мотор вийшов з ладу.
Який же вихід? Вирішили взяти танк на буксир. Сми
кали його, смикали, але не могли витягти навіть на уз
біччя дороги. Вже посутеніло, десь далеко ухали наші
гармати; немов зірниці час від часу спалахували пострі
ли; високо в небі, уривчасто ревучи, полетів на схід фа
шистський бомбардувальник. У лісі стоїть піша, на до
розі — ніякого руху.
— Треба гусениці надіти, — пропонує Бсрезап.
— Мабуть, це єдиний вихід.
Поставивши бойову машину на гусеничний хід, йшли
повільно. Подолали кілометрів десять. Раптом
танк
Сніжка зупинився: закінчилось пальне. Позичили
в
Березана і знову поїхали. О третій годині ранку, коли
вже світало, побачили танк, який Ішов назустріч. Чий
він? Па всякий випадок навели гармату, кулемет. Вияв
ляється, наш, за ним ішов бензовоз. Заправили бійці
пальним свій танк і, коли бліда пелена райкового світла
почала вже вкривати поля, добралися и розташування
полку.
— Складна була ситуація тієї доби, — згадує Арсен
Онуфрійович. — Але ще гам, у лісі, коли вийшла з ла
ду бортова передача, вирішили: на випадок чого, бити
ся до останнього. Живими ворогові не здалися б ніколи.
Танкісти завжди саме гак робили. Був у мене хороший
бойовий товариш і земляк, танкіст Федір Яготпв із Но
вої Праги. Відмінний танкіст, прекрасна, щедрої душі
людина. Його танк німці підбили, але йому вдалося ви
братися з бойової машини. Федір підібрав на полі бою
кілька гранат, гвинтівку, закидав гітлерівців гранатами,
а потім пішов у рукопашну, знищив кількох фашистів.
Він загинув у тому бою, але дорого фашистам обійшло
ся його життя, Та хіба він один такий? Коли підбили їх
ні ганки, пішли в штикову атаку танкісти Петро Кленов
із Макіївки, Федір Глущенко із села Мигрофапівки.

ЕЛО Підлісне
гарне,
в районі помітне.
Ін
структор - методист район
ного будинку
культури
Г. А. Губенко, приміром,
зізналася: «Як тільки ото
комісія по культурі якесь,
то ми її найчастіше в Під
лісне. Будинок
культури

там непоганий, самодіяль
ність сильна — хор хоро
ший, агібригада, є
духо
вий- фольклорний, драма

тичний гуртки... Проводи
лися тут зустріч представ
ників колгоспів, що змага
ються між собою, врочис
те вручення
паспортів,

святкові вечори...» Про всі
ці події можна довідатися
із фотоальбомів та вирі
зок із райгазети, які покаг
зала мені директор Т. М-

Дмитрашко. Ці ж /латеріали засвідчують, що є при
БК і художня самодіяль
ність. Але від молоді^ се
ла до редакції надійшла
скарга. Ось її зміст: «Се
ред тижня до нашого бу

динку. культури приходить
лише чоловік десять шко
лярів, бо тут нічим зайня
тися. Ви скажете, ЩО до
звілля залежить від
нас
самих, але це не так. Ба
гато гуртків існують лише

в документах, що їх Т. М.
Дмйтрашко пише для зві

Миколаївну
Дмйтрашко
авторство Леоніда Петрен
ка і Тетяни Барабулі. Во
ни... культпрацівники, ко
лишні колгоспні стипенді
ати, працюють ке за спе
ціальністю — одна вагарем на току, інший
—
електриком на тверинницькому комплексі. Це нібито
тимчасово
керівництво
господарства їх туди по
ставило, але, за словами
Таїси Миколаївни, постій
но йти працювати в клуб
вони не дуже прагнуть.

— Та й до участі в гурт
ках навіть цих деох запро
шувати треба, не кажучи
вже про інших — практич
но нема молоді е самоді
яльності- Бояться
сцени,
кажуть «Нема таланту»,—
розвів руками
художній
керівник БК О. Т.
Дмитрашко—
Парадокс. У редакційній
пошті чимало листів «Хо
чу стати артисткою». І всі

них справ стоїть
комсо
мольська організація кол
госпу. У закладі культури
не чергують комсомольсь
кі дружинники.

будинку
нультури
імені Калініна заводу «ГІд
росила»
нараховується
близько 40
аматорських
колективів. Чотири з них
мають високе звання на
родних. Це
танцювальні
ансамблі «Ятрань» та «Ятранчин», оркестр
народ
них інструментів,
театр
музкомєдії. Більше тисячі
чоловік — такий
склад
учасників
са/лодіяльності
І
культурного закладу,
все ж...
йде
— Дуже неохоче
молодь в Агітбригаду, театр музкомєдії, — ділить
ся враженнями художній
керівник будинку нульту
ри Л. В. Костенко. — Ми

але ми такої постанови не
чули. А багато з нас закін
чують роботу о 21 — 22.30.
Поки переодягнешся
—

Т. Барабулю на репетицію,
і вона навіть не попереди
ла, що не може прийти.
Ми запитали в Т. Бара-

все закрито. Хіба не мож
на хоча б у жнива зроби

булі, чому б їй як хормей
стеру не організувати . у
вільний час танцювальний
дитячий гурток.

до 23 години, узимку до
22-ї — затверджений Міні

стерством культури. І як
би будинок нультури мав
зачинятися о другій ночі,

ХОЕО.

«Е САМОДІЯЛЬНОСТІ) Я
З ДИТИНСТВА»
«Перше, що виконував,
як зараз пам’ятаю, — «Пі
сня про Щорса». Голос у
мене був тоненький, і ви
хователька говорила,
що
повинен бути гарний бас.
Правда, у мене баритон...
У фотолабораторії
за
тишна прохолода. Анатолій
Васильович Мельников, фо
тограф заводу «ГІдросила»,
сивий, міцний чоловік із
орденськими
планками,
розповідає:
• — В сімнадцять років пі
шов на фронт. Служив у
повітряно - десантних вій
ськах. Була у нас концерт
на, група з семи чоловік,
виступали у перервах між
боями. На заводі вже двад
цять шостий рік і весь час
не розлучаюсь зі сценою. |
Я БЖЄ без цього не можу. |

— Анатолію ВаснльоЕк- ;
чу, як ви думаєте,
чому ’
молоді не дуже захоплю

— Нема спеціального за
лу. Нема станків, дзеркал.

ються самодіяльним мис
тецтвом?

У письменника Ю. Яковлєва є повість «Балерина
політвідділу». У блокадно

. — Зараз молодь більше іІ
йде у вокально - інстрч/лентальні ансамблі,
грають на весіллях, юві
леях і т. д. їх виконавсь
кий рівень
здебільшого
невисокий.

му Ленінграді голодні під
літки організували балетну
студію- Репетирували при
тріскучому морозі, одяг

знайшлося б не
менше
обурених тим, що це піз
но, що нічого серед ночі
крутити музику.

нені, падаючи бід дистро
фії... То великі ентузіасти,
скажете. Але ж бути ен
тузіастом зараз незрівня

працювати
насправді?
Підлісному
десятій ве

но легше, ніж у той страш
ний час! І в районі с такі
люди. Г. А. Губенко роз

чора і закінчуються міні
мум о пів на дванадцяту,
а якщо фільм двосерійний

повіла, що в Трилісах клуб
ні працівники організувели з дітьми ляльковий те
атр. Спочатку шили ляльок
самі, а тепер ось у Моск
ві замовили. Певно ж,
у

— далеко за північ. Танці
мають бути по суботах (в
клубні дні), але й у субо
ту кіномеханік крутить кі

Трилісах умови теж не, як
у Сергія Образцова, про

но, бо в цей день найбіль
ше глядачів, а б
нього
план. Відповідно танцюва
ти після кіно вже ніколи.

те є бажання щось роби
ти самим, с чітка мета —
що робити.

А до нього? До нього біль
шість молоді на роботі, як
що вірити авторам листа.

А в Підлісному... Т. Барабуля хотіла б
вечорів
«як у місті», а яких кон

Бони, до їх честі- не за
ховалися за обтічно - без
ликий підпис «Молодь се
ла» чи нерозбірливі ієрог
ліфи. Багато прізвищ напи
сано чітко. Як з’ясувалося

кретно — так і не змогла
відповісти. Хочеться корис
туватися тим, що хтось ор
ганізує. Та й як користу
ватися... Активний учасник

більша частина
молодих
людей, які писали скаргу,

художньої самодіяльності
В П. Тимофієнко гірко зіт
хав:

школярі чи єчаться
або
працюють за межами се
ла. Отже, писав явно
не

— Як були танці у фойє,
то ви б бачили, як
вони

той контингент, що звіль
няється від роботи вночі.
Найбільше зачепило Таїсу

№ В Е

«СПІВАЮ АРІЮ 0 ОСЬ- факультет Олександрійсь
кого культосвітнього учи
ОСЬ ЗАПЛАЧУ...»
лища.
— Які ваші
улюблені
найбільше
— Щ© вас
ролі!
акторській
приваблює е
— Марії з оперети Плот- діяльності?
кіна і Сандлера «Четверо
— Очі глядача.
Дуже
з вулиці Жанни».
Тема
багато значить спілкуван
війни дуже мене хвилює.
ня із . залом. Цього
нас
Граючи роль,
намагаюсь
учить мій улюблений ви
поставити себе на
місце кладач Василь Михайлович
Марії, яка Еимушена спі
Банник. Коли ти виходиш
вати в ресторані для фа
ка сцену, бачиш очі гляшистів, будучи підпільни
ти
Дача, відчуЕаєш, що
цею. А ще люблю
роль
окрийому потрібен, це
Софії з «Весілля в Мали
лює.
нівці». Це ліричний,
за
Андрію, як еи ставидушевний образ. Якби ей
ДО TCFC, ЩО МОЛОДЬ
тесь
чули, які там красиві дуе
не дуже поспішає в само
ти!
— Нелю Іванівно, зараз діяльні колективи?
молодь до вашого театру
— Мені здається,
йде без ЕЄЛИКОЇ охоти...
просто інертність. Хлопці
й дівчатка в багатьох
ви
падках не ставлять перед
собою мети, якщо й захоп
люються чимось, то повер-

підучать, покажуть. І буде
в клубі самодіяльність, і
своє дозвілля заповниться.

А тим часом у день мо
го приїзду б Підлісне О. Т.
Дмйтрашко марно чекав

попсували там майно. Ба
тарею зірвали. А
підіть
гляньте у більярдну...
Пам’ятаю, в школі наш

За, плечима у Олега Колісника не тільки рюкзак, а й... пройдені дороги. Гро
мадський інструктор з пішохідного туризму і ентузіаст цієї справи (має
ІІВ
спортивний розряд з туризму), він пройшов Крим, Кавказ, Полтавську, Мико
лаївську області, а також свою Кіровоградщнну.
Олег завідує лабораторією на кіровоградському заводі «ГІдросила». Він —
член збірної заводу по туризму, неодноразово брав участь у місьиих і обласних
змаганнях.
На знімку: Олег Колісник. її знову в дорогу...
Фст© Е. ГРИБА.

...... ....... ........ ...........................

Танці в БК повинні бути.
У суботу — значить,
У
день
суботу. Адже це
всім
клубний. Звичайно,
зразу не догодиш, відві

буваємо в школах, учили
щах, пропагуємо самодіяль
ність. Але за кожного но
вого учасника
буквально
доводиться боротись.

підлєшто-

Думками з цього приво
ду та роздумами про свої

дувачам треба

вуватися під час початку
і
танців — завжди один
же.
Не
лише
той
БК
і
директора
ВІД
людей старшого віку зале
жить, щоб Підлісне пиша
лося і сучасними таланта
ми, а й від самої молоді,
її ініціативи.

Н, ДАНИЛЕНКО,
спецкор
«Молодого
комунара»-

с. Підлісне,
Оленсандрівсьний район.

«Молодой ко/лмунзр» —

НАША АДРЕСА:

©рган Кировоградского

116050. МПС,

ЛКСМ Украины.

Коли без сцени не можеш

поряд — у сільському клу
бі, в міському Палаці куль
тури. • Ще й допоможуть,

ректор каже, що клуб має
закриватися о 23
годині-

©бластного комитет?

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

ради досягнення цієї мети
на всілякі випробування, а
тим часом жадана сцена

ці, точніше, через час їх
початку і закінчення. Ди

Так повинні
клуби- А як с
у
Кіносеанси
починаються о

класний керівник говорив
ХЛОПЦЯМ, ЯКІ
Іширябали
парти чи ламали указки:
«А вдома в себе! ти б так
зробив?» Те саме захотілсся мені спитати уt молодих
підлісненців, коли побачи
ли видовбані в стінах біль
ярдної печери.
Страшно
подумати, що буде, коли
людям, що так орудували
кисм- потрапить до
рук
апаратура для ВІА,
яку
РБК збирається передати у
Підлісне...
На жаль, осторонь нлуб-

прагнуть одного — потра
пити на сцену,
виступати
перед людьми, готові за

ту. Але найбільше ми сва
римося із нею через тан

ти так, щоб директор бу
ла в клубі до 24.00 —
00.30?»
Розпорядок роботи занладів культури — влітку
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шляхи на сцену діляться
артисти народного самоді
яльного театру
музичної
комедії Неля Іванівна БЕРНЕНКО та Андрій
МАК
СИМОВ, незмінний веду

чий концертних програм,
конферансьє, виконавець
музичних куплетів Анато
лій Васильович МЕЛЬНИ
КОВ, солістка дитячого во
кально - інструментально
го ансамблю Олена АГЕЄВА.

— В першу чергу пов’я
зую це із складністю жан
ру. Я, наприклад, не одра
зу наважилась. Припусти
мо, знала, що станцюю, а
от заспівати... До того
я
співала соло, але тут же
ще драматична дія, треба
не тільки інтонувати — пе
редати почуття в голосі,
жестах, емоціях.
«ХОЧУ, ЩОБ ЛЮДИНА
ЗАДУМАЛАСЬ»
Андрій Максимов у те
атрі всього рік.
Зіграв
лише одну роль — Семена
з оперети
Пляцновсьного
«■Баб’ячий бунт». Цей русяенй голубооний хлопець,
токар 4-го цеху заЕоду «ГІд
росила», вражає захопле
ністю сценою, ерудицією.
До речі, заочно вчиться —
закінчує
режисерський
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«ДО ГЛЯДАЧА — З УС
МІШКОЮ»
Э Олєнкою Агеєвою. уче
ницею 9-го нласу
серед
ньої школи № 25. ми зу
стрілись в центрі міста.
— Які пісні, що ви
їх
виконуєте, найбільше по
добаються?
— Мені
подобаються
всі, які ми співаємо.
А4и
підбираємо їх сємі або ж
радить наш керівник Вік
тор Михайлович
Дюлерман, потім, резолі обгово
рюємо. Так
складається
наш репертуар.
— Як ки потрапили до
»нсємблю:
— Ще в першому класі
мама записала мене в му
зичну студію. І мені ^^-е
подобається, із задоволен
ням
ходжу на репетиції.
Люблю виступати. Нас ча
сто слухають діти.
Так
приємно їм усміхнутись...
— Оленко, як ви гадае
те, чему ваші ровесники
не люблять самодіяльність?
— Це неправда. Просто
про деяні колективи тре
ба більше розповідати, де
хто просто не знає про їх
існування.
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