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ЗУСТРІЧ
М. с. ГОРБАЧОВА КОМСОМОЛЬЦІ! ЗАВЕРШИМО УДАРНО ЖНИВА-861
З РАДЯНСЬКИМИ
СПОРТСМЕНАМИ
УЧАСНИКАМИ
ІГОР ДОБРОЇ
ВОЛІ

21 липня в Кремлі від
булася зустріч Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
М. С. Горбачова з радян- 

•^^хькнмн спортсменами - пе
реможцями і призерами 
Іігор доброї волі.

•V своєму привітанні 
С. Горбачов відзначив, 

то Ігри доброї волі стали 
великою подією в громад
сько - політичному житті 
нашої країні!, світового 
спортивного руху, вони 
займуть особливе місце в 
міжнародному спортивно
му календарі, бо в народ
женні Ігор виразились ве
ління часу, добра воля 
народів, які прагнуть жи
ти в мирі і згоді. Ініціа
тива спортивних організа
цій, ділових кіл та гро
мадськості СРСР і США 
про проведення Ігор доб
рої волі повністю себе ви
правдала і дістала актив
ну підтримку в багатьох 
країнах світу. Для 
сильніших атлетів
стали чудовою можливістю 
перевірити свої сили на 
^fciOBUni шляху до Олім- 
^ГС-КИХ ігор.

Ігри стали те одним 
кроком на шляху до зміц
нення довір'я і взаєморо
зуміння між народами, 
прикладом співробітництва 
та інтернаціонального єд
нання молоці на мирній де- 
монпатичній основі.

М. С. Горбачов сердеч
но поздоровив радянських 
спортсменів з успішними 
виступами на Іграх, поба
жав їм нових успіхів у 
спорті, здоров’я і благо
получчя. подякував за го- 
СТНННЇСТ-Ь і теплоту, вияв
лену щопл ■’•’пибіжних 
епслтемені в.

Ча зустрічі відзначалось! 
то п складі збірної СРСР 
були представники 
союзних республік
Москви і Ленінграда. Таке 
широке 
cvJJS'Tb про те. ШО Фізич
на культура і спорт, туп- 
(ї< та ппо здоров’я народу 
стали в нашій кпаїні ппед- 

’гаги 
і

най- 
Ігрн

всіх 
міст

представництво

WTOM постійної 
Комуністи«'»«* пдпГ;ї 
РАДЯНСЬКОГО уряду.

Голови Прогаяного кп- 
-•ітєту СРСР по (ЬііичніД 
КУЛЬТУ ОІ і спорту /V.. В. 
Грэмов заслужений май- 
гт(*п спооту СРСР С. Н. 
Бубна. майстер спорту 
СРСР міжнародного кла
су О. Ю Кпнвоигеева. за
служений гоєне» 
Л. Я. Аркаєв. які 
ни.

СРСР 
... Я висту-

ли на зустрічі, проінфор
мували про підсумки зма
гань. поділилися вражен
нями ппо ХІД СПОРТИВНОЇ 
боротьби, зустрічі з запу- 
бі ж ними ровесник а ми 

ийнгстр'чі вз!.’їй участь 
геГїІгар И К КПРС О М. 
Яковлев перший сеипетар 
РІК ВЛКСМ В. І. Миро
ненко. (ТАРС).

Механізатора колгоспу «Рассвет» Голованівського 
району Василя Осадчука рішенням бюро обкому 
.ІІКСМУ занесено на обласну Дошку пошани. Сьо
годні, як і всі хлібороби. Василь у полі, його тур
боти — вчасно і високоякісно зібрати вирощений уро
жай.

Фото В. ГРИБА.

На фініші хлібозбирання 
жниварі Маловисківсько- 
го району набрали потуж
них темпів. Принаймні два 
дні тому, у вівторок, 22 
липня, голова районного 
агропромислового об'єд
нання В. М. Мороз ска
зав: «Якщо не переб’є 
дощ, то завтра - післязав
тра в районі буде обмоло
чено хліб на останньому 
гектарі. Конкретніше: за
лишилось підібрати валки 
на 5 тисячах гектарів, а 
останніми днями результа
ти зростають — за день 
звільняється по 2,3—2,4 
тисячі гектарів».

А ще Еслодимио Мико
лайович сказав: «Хочеться, 
щоб працівники преси тро
хи об'єктивніше ставились 
до паши» прорахунніи і 
успіхів. Бо оскільки ми 
відстали с темпах на пер
шому етапі жнив, то при
їжджають тільки критику
вати... А. скажу відверто, 
нинішнього року ми маємо 
непогані результати».

І ось ми разом з голов
ним агрономом Маловис- 
кісського РАПО А. В. Ко- 
ноненком і заступником 
заворга райкому комсо
молу Олександром Крав
чуком риру.шасмо в доро
гу «об'єктивніше» глянути 
на жнива у колгоспах, де 
працюють комсомольсько- 
молодіжні екіпажі, де до
помагають жниварям шко- 
лярі..

На -току колгоспу «Ро
дина» їх, юних помічників, 
багато. Вони перелопачу
ють зерно, старанно під
мітають асфальтований 
майданчик. Старшоклас
ники Маловисківської де
сятирічки N2 3.

Рівномірно гуде зерно
очисний комплекс, заїжд-

жають і виїжджають час 
від часу автомобілі з зер
ном.

— На нашому току зер
но не залежується, — го
ворить агроном по насін
ню Г. В. Горбань.

Галина Володимирівна 
натхненно розказує про 
найсумлінніших помічни
ків: восьмикласників Олек
сандра Олійниченна і Ма
рину Жук. дсв’птинласни-

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

На радість і добро
На залитому щедрим 

липневим сонцем подвір'ї 
контори районного спо
живчого товариства стояв 
автобус. Інженер по по
буту і торгівлі райвикон
кому В. І. Скоропад під
ганяла добровеличківсь- 
ких продавців:

— Поспішайте, дівча- 
тоньки, щоб до обіду 
встигнути до комбайнерів.

Відвантажено останні 
кілограми великих черво
нобоких помідорів — і 
ось своєрідний автопоїзд 
уже мчить степовим пу
тівцем.

Перша зупинка — на 
жнивних ланах колгоспу 
імені Шевченка. Короткий 
перепочинок комбайна- 
рів. Їх щедро пригоща
ють прохолодними напо
ями торговельники. А да
лі через кілька хвилин 
увагою хліборобів заво
лодіває агітаційно-худож
ній колектив районного 
будинку культури «Сте- 
півчанка» (художній керів
ник Валентина Душутіна).

Наступне господарство, 
куди вирушає агітпоїзд — 
колгосп «Перше травня».

Звідти його шлях проліг 
до іншого піщанобрідсь- 
кого колгоспу — «Шлях 
до комунізму».

Поєднання красивого і 
корисного у цьому госпо
дарств: дає змогу прово
дити збирання ранніх 
зернових швидко і в сти
слі строки Тому й не 
дивно, що п’ять їхніх 
комбайнерів йдуть у чис
лі правофлангових район
ного змагання хліборобів.

У наступні дні члени 
агітпоїзда «Жнива-86» зу
стрічали у колгоспі «Ро
ся», імені Ворошчлова, 
Свердлова, Жданова, Тер- 
лецькз'с. Жовтневої Ре
волюції Енгельса та р ін
ших.

Пісня. Щира, задушев
на. Вона пробуджує зли
ву емоцій, сповнює серця 
красою і бажанням тво
рити. Скільки- їх за цей 
невеликий, та такий єм
ний жнивний період, при
йняло поле. І вплітало у 
могутню неповторну й ве
личну жнивну симфонію. 
А несли їх учасники ху
дожньої самодіяльності. 
Звучала пісня з уст 
А. Компанійця та В. Паз-

люченка («Сіє-> в->анка»), 
М. Іванченко, С Кравчен
ко, В. Яворської (Федорів
на), Г. Сич, Л. Бон ЇМико- 
паївка) та бага ьг> :чших.

Високу хвилю ірудсвс- 
го піднесення Еинликають 
у новолуцьчих жниварів 
колгоспу імені Жовтневої 
Революції й учні Олек
сандрійського культосвіт
нього училища О Дамас- 
кіча Н Драгосва Д Фі- 
лонова, А. Бондаренко, 
В. Чумак, Н. Гурбоєсьний. 
Під неоівництво/.' завіду
ючої с:пьсьиим клубом 
Валентини Дядечко висту
пали вони перед ’ жнива
рями зі спеціальною про
грамою.

Затихають сьогоднішні 
жнивні акорди, готові 
ось-ось зазвучат- наступ
ного дня на п 'вну сипу I 
так само на радість і доб
ро звучатимуть завтра 
голоси культармійців

В. ВІЄВСЬКА, 
громадський корес
пондент «Молодого 

комунара».
Добрсвеличківсьний ра
йон.

зентом, щоб швидше бу
ло...»

Що буде швидше — в 
цьому можна не сумніва
тись. Але чи краще — нав
ряд. Бо нинішнього літа ми 
як ніколи серйозно гово
римо про боротьбу з 
втратами.

По дорозі до жниварів в 
око кинувся на зібраному 
лані самотній вагончик.

13 липня». Вимоклий на 
дощі, вигорілий на сонці 
папірець. Ледве розбереш 
написане. Інформація за
старіла на 9 днів. У жни
ва.

Голова профкому кол
госпу пояснює:

— Оперативну інформа
цію ми підвозимо жнива
рям індивідуально. Бо 
площі позалишались малі

УРОЖАЙ-86

Навіщо в полі вагончик?
нів Петра Синельникова і 
Віктора Пудрю. А ще не
втомного механіка тону 
Г. С. Мельника й доброго 
його помічника комсомоль
ця Миколу Артишна.

Тік працює цілодебого, 
коли вивозиться зерно 
вночі: де вдень машин на
брати? Вони всі на жнивах.

Ми їдемо їм назустріч. 
Палить сонце і курява 
здіймається шлейфом за 
ножною машиною, яна ве
зе з поля хліб Зупиняємо 
одну. Еолодимир Малпхать- 
ко — член комсомольсь
ко молодіжного екіпажу, 
до якого що входять ком
сомольці брати Стеці — 
комбайнер Анатолій та 
транторист Віктор — і по
мічник комбайнера Анато
лій Цирфа.

— Чого кузов відкри
тий? — запитуємо у водія.

Володимир знічено опу
скає голову. Пізніше за
ступник голови колгоспу 
ІО. В. Кравченко пояснить: 
«Тут відстань до току ко
ротка, а машин не виста
чає, то, видно, й вирішив 
не накривати зерно бре-

Поговоривши з хліборо
бами («Жнивується добре. 
Хліб у валках, покладених 
впоперек міжрядь, добре 
висох за чотири дві, гак і 
проситься до обмолоту...»), 
на зворотньому шляху зу
пинились "коло нього. На 
агітвагончик він був схо
жий тільки здалеку Бо як 
піднялись східцями... Все
редині брудно, на підлозі 
валяється всяке залізяччя, 
спалений папір, перекину
ті поломані павчинки... На 
стінах теліпаються відкле
єні папірці наочної агіта
ції й різних рукописних 
зобов'язань — вітер во
рушить ними Про опера
тивну інформацію тут і 
говорити нічого — від по
чатку хлібозбирання висять 
ці папери.

• Оперативну» інформа
цію ми знайшли на зовніш
ній стіні агітвагончина. 
«Щоденний інформатор» 

повідомляв про успіхи во
діїв за «минулий день —

і перевозити всюди цей 
вагончик немає смислу.

Більше тижня, видно, не 
волочить його ніхто, ЯКЩО 
судити по щоденному ін
форматору. Бо. — малі 
площі. Як і та, де ми зу
стрічались із жниварями. 
На полі працювало сім 
комбайнів

Голова сусіднього кол
госпу «Пам'ять Леніна» 
Є. О Сушко захоплено 
розказувас про цьогоріч
ні жнива:

— З перших днів ми на
лаштовували хліборобів не 
на темпи, а на яність. Бо 
врожай виростили непога
ний. У нас комбайнери ко
жне поле здають спеціаль
ній комісії, до якої вхо
дять голова ревізійної ко
місії. головний . агроном 
бригадир польової бригади 
і я. Помітила комісія огрі
хи — десь не підібрані по
леглі стебла, десь залише
на копичка соломи — ви 
нуватці повинні обов’язко
во усунути їх Тому всі ста
раються якісно жнивувати.

Добре а колгоспі органі
зовано й обслуговування 
жниварів. Смачні сніданки, 
обіди, вечері вивозяться в

поле, на роботу і з робо
ти хліборобів везуть. ма
шиною. Закінчується робо
чий день опівночі, а жни
варів уже чекає, натопле
на иолгоспна лазня...

— Ось ми були р сусід
ньому колгоспі, — зверта
юсь до Євгена Олександ
ровича. — Занедбаний в 
них агітвагончик А у вас 
я його зовсім не побачив..

— В нас його нема, —• 
говорить голова. — Мину
лими роками практикували, 
а цього вирішили обійтись, 
віддали вагончик пастухам, 
тваринникам у табір для 
тимчасового житла. Чи є 
потреба я ньому на жни
вах?

Майже однакова пози
ція в обох господарств: 

площі невеликі оперативна 
інформація до жниварів 
надходить. Але ж, призна

чення агітвагончина н.з жни
вах не тільки с цьому. Пі
шов раптом дощ—куди За
ховатись комбайнерам? 
Привезли свіжі газети й 
журнали — де почитати 
їх? З обідом навідались ку
харі — коло якого столика 
прилаштуватись?

Агітвагончик — це не 
тільки наочна агітація і 
тимчасовий будиночок на 
колесах. Це місце для роз
мов, бесід, обміну успіха
ми й досвідом на які так 
бідні жнивні будні. Адже 
погода часте влаштовує та
кі «перєпочинки». Радість 
спілкування — найбільша 
радість у світі Пре це ві
домо всім. Хоча... Не всім, 
виявляється...

Жнива — ие не тільки 
центнери, гектари. Це й 
незабутні дні повнокров
ного життя. А веселішим, 
змістовніши/и в гарячу по
ру його робить агітвагон
чик. Чи не так?

В. ТЄЛІЯШІ.
МоЛОБИСНІБСЬНИЙ рйЙОМв



«Молодий комунар»

ВІД РОБІТНИКА
ДО МІНІСТРА

Плани реконструкції й технічного переозброєння на-

»

а не просто 
технологією

I

І

Розмову віз і. КУЦЕН
КО, спецкор «Молодо
го комунара».

площі, кадри, 
самі машини, 
принципом по- 

взаємозаміню- 
універсаль-

родного господарства країни, як зазначив, зокрема, у 
доповіді на червневому (1986 р.) Пленумі ЦК КПРС
Генеральний секретар ЦК НПРС М. С. Горбачов, на ба
зі найновіших досягнень науки І техніки кінець кін
цем упираються в машинобудування. Питання було за
гострене саме так: не здійснивши за нороткі строки 
модернізацію машинобудування, не перебудувавши ного 
на випуск нових систем машин і прогресивного устат
кування для всіх галузей народного господарства, не 
зможемо розв’язати поставлені завдання.

Метою сьогоднішньої розмови нашого кореспонден
та з головним технологом зазоду кіровоградського ви
робничого об’єднання по сівалках «Червона зірка» 
М. М. Голубом є прагнення відповісти на згадані питан
ня У застосуванні до цього конкретного підприємства І, 
зокрема, визначити внесок комсомольців і молоді у 
реалізації поставлених завдань.

га
на 

котлплен.с- 
технічного 

і та ренон- 
виробництва, 

> онов- 
сумасної

КОР.: ?Ликоло Миколайо
вичу, якими вам, як го
ловному технологу підпри
ємства, бачаться функції 
виконавців й безпосеред
ніх учасників процесу пе
ребудови? Чи ножному зро
зуміла сама суть і гранді
озність планів прискоре
ного розвитку? Чим є для 

об’єднання визначене з’їз
дом завдання по розробці 
І створенню в можній 
лузі, в об’єднаннях і 
підприємствах 
ник програм 
переозброєння 
СТруКЦІЇ Г .
його безперервного 
лення на основі <_ 
техніки І передової техно
логії?
М. М. Голуб: Спразді, сьо' 
годні слід усвідомити, не- 
нову істину: перебудова, 

як це і задумувалося, пе
редбачає всемірний роз
виток ініціативи і само
стійності трудозих колек
тивів, усіх кадрів. Ось чо
му цілком природним нам 
видається висновок про 
та, що основну частину 
відповідальності за роз
в'язання практичних пи
тань і повинні взяти на 
свої плечі трудові колек

тиви підприємств та об’
єднань. Умови м для ус
пішної діяльності, розгор
тання науково-технічного 
прогресу прямо виходять 
з обов’язків центральних 

органів управління.
Саме як приклад ілю

страції до сказаного ви
ще є те, що курс на онов
лення й інтенсифікацію 
існуючого виробництва на 
нашому підприємстві був 
узятий ще до того, як це 
було проголошено першо

черговою стратегією на
родногосподарського ви
робництва. Уже в 1985 ро
ці на експериментальній 
дільниці було змонтовано 
кілька верстатів з ЧПУ. 
Зрозуміло, цьому переду
вала підготовка кваліфіко
ваних кадрів, навчання на
ладчиків, операторів то
що. Чому не раніше? Від
верто кажучи, до того ча
су ще не мали навіть 
площ для монтажу як, 
відповідно, й кадрів. Але 
коли перші кроки експе
рименту довели його про
гресивність, було виріше- 
но^ ; оснастити кількома 
одиницями спеціальних 
«розумних» верстатів — 
токарний, фрезеруваль-

певніше, ніж це йде 
ветеранів .Та і вони, 
служені майстри виробни
цтва, стояти осторонь за
кономірного процесу 
удосконалення знарядь і 
прийомів праці не можуть. 
На згаданій вже механіч
ній дільниці МСЦ № 3 те
пер поруч з молодими то

карями, фрезерувальника
ми чи свердлувальниками 
(якщо точніше — опера
торами по обслуговуван
ню верстатів з ЧПУ) так 
само впевнено й переко
нано трудяться їхні старші 
колеги.

КОР.: У контексті цього 
питання природно було б 
сказати й про роль науки 
у процесі впровадження 
нової технології. Як із тео
ретичною розробкою но
вих систем автоматизації 
й роботизації?

М. М. Голуб: Тут також 
варто сказати похвальне 
слово про нашу творчу 
молодь. При відділі го
ловного технолога було 
оперативно організовано 
технологічне бюро, що й 
зайнялося питанням вер
статів з ЧПУ. Успішна йо
го робота багато в чому 

пояснюється ініціативою, 
творчим пошуком нозих 
прийомів і форм діяль
ності керівника бюро — 
молодого комуніста Ігоря 
Берестозенка. Створено 

також і спеціальне бюро 
наладки.

Така система матиме 
хід, бо все більшає від
вертих прихильників. Піс
ля того, як в цеху № З 
(начальник О. А. Гольша, 
заступник начальника це

ху з технічної частини І. В. 
Коваль) частина верстатів 

була замінена новими, і, 
головне, стаз відчутнішим 

ефект від їх впроваджен
ня, замовлення від керів
ників інших виробничих 
підрозділів стали букваль
но непоодинокими ---
«змонтуйте спецверстати 
й у нас!» Але тут, звичай
но, доводиться рахузатися 
з реальними можливостя
ми такого замовника: чи є 
необхідні 
зрештою, 
Ідемо за 

ступового
вання старих 
них — не кажучи вже про 

старі морально — верста
тів новими повністю. При 
цьому прагнемо слідкува
ти й за дотриманням по

точності. Ясна річ, і в цьо
му випадку мова йде про 
технологічно нозі машини 
й системи, 
про старі за
пристрої хай і 1985 року 
випуску.

НОР.: Назовіть інші скла
дові згаданої вже комплек
сної програми технічного 

переозброєнння виробницт
ва. Якими цифрами можна 
зже сьогодні змалюзати 
ближче майбутнє техноло
гічно нових заводських 
систем?

них чи свердлувальних — 
механоскладальний цех 
№ 3. Молодий фрезеру
вальник Віктор Нечай ви
кликався попрацювати за 
спеціальним верстатом ще 
там, на «полігоні», а зго- 
до?л вже як досить підко

ваний для обслуговування 
цієї техніки оператор був 
таким же ентузіастом 
впровадження й ударної 
роботи у себе в цеху, на 
механічній дільниці... Нині 
він уже наладчик.

НОР.: Чим же, в такому 
випадку, можна пояснити, 
м’яко кажучи, деякий пе
симізм тих же молодих ви
робничників з МСЦ № 3 з 
початком роботи на вер
статах з ЧПУ (див. «Моло
дий комунар» за-22 трав
ня цього року)?

М. М. Голуб: Максима
лізмом. Не завжди реаль
ним для виконання бажан
ням мати все й одразу. На 

дільниці ж, як по об’єд
нанню в цілому, цей про
цес — впровадження спе
ціальної техніки — не був 
миттєвим. Був час освоєн
ня, монтажу; між іншим, 
не без того, що й звичай
ний острах відлякуваз, як 
в стосунку до всього но
вого, незнайомого. Тому, 
мабуть, і тралились слова 
недовір’я до нових вер
статів. Але факти на сьо-. 
годні свідчать цілком про 
протилежне: саме ця
дільниця, де, спразді, 
трохи задля експерименту 
встановили спецзерстати,, 

■ ударно виконала виробни
чі плани останніх місяців 
меншою кількістю працю
ючих і вищою продуктив
ністю праці. Про її якість 
можна вести навіть окре
му розмову. Тож перева
гу «розумних» машин над 
звичайними досить скоро 
оцінили практично всі.

Навіть переважні скеп
тики — ветерани вироб
ництва. Хай не прозвучить 

це звинуваченням, але от в 
молоді практично не по
мічаєш такої інерції, кон
серватизму, спроб працю
вати по-старинці, які дуже 
важко долають їхні старші 
товариші. Зрештою, від
сутність досвіду а тому 
розумінні цього слова, що 
це досвід роботи по-ста
рому, і помагає молодим 
працівникам братися за 
ноау справу охочіше

М. М. Голуб: Крім вер
статів з числовим програм
ним управлінням, майбут
нє за спецавтоматами при 

переважній роботі напів- та 
автоматів. Іншими словами, 
автомати сусідствуватимуть 
з роботами, що на сьо
годні поки що вимірюєть
ся одиницями впровадже
них у виробництво машин. 
Через те, що це наш на
ступний крок, поки що го
ворити про стабільність в 
їхній роботі важко — трап
ляються збої через непі- 
дігнаність й нерозробле- 
ність окремих систем. Од
нак скажу, що постанов
ка їх у виробництво — 
справа дуже відчутного 
майбутнього. Ждуть ско
рого пуску в дію роботи у 
МСЦ № 3 (зокрема, це 
токарні верстати у бригаді 
Г. і. Меншикова), до од
ного вже діючого гнучко
го перемалагоджуючого 
модуля в МСЦ № 18 дода
ється ще такий самий. 
Крім того, тут працювати
муть два оброблювальних 
центри. Очевидно, таким 
же ентузіастом тут, як і 
свого часу в МСЦ № З, 
залишиться молодий кому
ніст Петро Клипа (працює 
він на дільниці виготов
лення деталей редуктора). 
У штампувальному вироб
ництві майбутнє за листо
штампувальними автома
тами. Якщо про пресуваль
не обладнання, то тут 
курс узято на роботизова
ні комплекси з автоматич
ними полосоподазачами. 
Два таких уже діють у 
ковальсько - пресовому 
цеху, 1 — з заготівельно- 
пресовому. Там триває та
кож монтаж ще трьох та
ких машин. Як реальне 
майбутнє бачиться нам і 
□ведений у дію єдиний 
спеціальний цех автомати
ки, де всі основні проце
си будуть вестися комплек
сно, на місці.

Усього ж до кінця цього 
року, як і з наступному, 

ми отримуватимемо для за
міни старого додаткове ме
талорізальне обладнання. 
До кінця 1986 року мати
мемо 325 одиниць, серед 
яких, зокрема буде змон
товано 77 напів- та авто
матів, 46 — зерсгатів з 
ЧПУ. У 1937 році цього ж 
нового металорізального 
обладнання надійде. 384 
одиниці, у тому числі 58 ! 
верстатів з ЧПУ та 129 — і 
спеціальних.

Досвід показує, що мо
лодь свідома своїх зав
дань у цих та інших пи
таннях, тому дозіряємо їй 
цілком.

Сергій Паранін понад 
десять років працював вер
статником в інструменталь
ному цеху кіровоградсько
го заводу «Пдросила». Пе
редовий виробничник, ра
ціоналізатор він заочно за
кінчив Кіровоградський ін
ститут сільськогосподар
ського машинобудування. 
Зараз Паранін займає по
саду інженера - техноло
га цього ж цеху. Він бере 
активну участь у громад
ському житті заводу. Як 
секретар цехової комсо« 
мольської організації, Сер
гій Паранін згуртовує нав
коло себе молодь цеху 
№ 8.

Фото В. ГРИБА.

24 липня 1986 року

ми — ЗА МИР

Закінчилось перше півріччя Міжнародного року миру, 
яке ознаменувалось рядом зовнішньо-політичних іні
ціатив Радянського Союзу. Рік миру покликаний сприяти 
консолідації антивоєнних сил, посиленню їхнього впли
ву на життя світу. Про останні антивоєнні акції мину
лого півріччя, проведені молоддю Вільшанського району, 
йдеться у матеріалі нашого позаштатного кореспон
дента.

ДЛЯ ВІКУ
БЕЗ ВОЄН

П ІД РОКУ МИРУ — до 
® віку миру» — під та

ким девізом проходили 
заходи, організовані рай
комом комсомолу для 
молоді району з метою 
дальшої пропаганди ідей 
миру. Пригадується, яким 
могутнім акордом — ба
гатолюдним мітингом про
тесту та факельним похо- 
дола — зазершизся тиж
день боротьби за роз
зброєння.

„.Людна колона демон
странтів підходить до 
братської могили радян
ських воїнів, що загинули 
при визволенні Вільшанки 
від німецько-фашистських 
загарбників. Ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни 
Ф. М. Анашкін першим за
палює факел Вічного вог
ню і, як естафету пам’яті, 
передає його представни
кові нинішнього поколін
ня, який браз участь в ін
тернаціональній допомо
зі народові Демократич
ної Республіки Афгані
стан, — Я. Дідорику. І враз 
спалахують десятки смо
лоскипів, осяявши молоді 
обвітрені обличчя. Факе- 
лоносці рушають вулиця
ми селища з напрямку 
стадіону. До них приєд
нуються вільшанці, група
ми і поодинці, і вже над

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

ЗАПАСИ
Десять комсомольсько- 

молодіжних ланок по за
готівлі кормів працюють 
нині в господарствах 
Краснокамського району. 
Зимові запаси вітамінно- 
трав'яного борошна завдя
ки їх зусиллям «поважча
ли» вже на дві тонни. З 
таким же успіхом діє на 
кормозаготівлі і загін, 
укомплектований із буді
вельників Башкирської 
АЕС. Турбота цього заго
ну — допомога в заготів
лі гілкових кормів колгос
пові «Кизил тан».

Всього ж молоддю ра
йону вже зібрано трав з 
249 гектарів, одержано 47 
тонн сіна, 4500 — сінажу, 
220 — вітамінно-трав’яно
го борошна і 3500 тонн 
гілкових кормів.

К. НІКОЛЬСЬКИЙ. 
Краснокамський район.

ПЕРШИМ
«МОТОР»

Останні ігри республі
канського турніру на при
зи клубу ЦК ВЛКСМ «Шкі
ряний м’яч» закінчились в 
Мелеузі — зустрічались 
команди молодшої вікової 
групи. Перемогла команда 
«Мотор» (Уфа, Калінін- 
ський район), на другому 
місці — ішимбайська 
«Юність», «Надія» із Ме- 
леузу стала 
Хлоп'ятам 
м’ яч-86»

третьою. 
«Шкіряний 

запам’ятається

Доб-

колоною летить багатого
лосся: «Сонячному сві
ту — такі», «Ядерним ви
бухам — ніі».

Ще одна цікава антиво
єнна акція відбулася у нас 
під час святкування Дня 
радянської молоді, 
рим заспівом свята стала 
прес-конференція молоді 
із членами прес-групи 
райкому партії. Присутні 
одержали відповіді на 
різноманітні питання, про
слухали лекцію про між
народне становище. Усі 
вони, як один, проголосу
вали тоді ж за відправку 
гнівного листа-проте 
президентові Сполуч^В^ 
Штатів Америки Р. Рей- 
гану.

А на стадіоні спортсме
ни — представники май
же всіх комсомольських 
організацій — взяли участь 
у традиційних змаганнях 
за кубок райкому комсо
молу. Відбувся конкурс 
ерудитів «Що? Де? Коли?». 
Всі бажаючі стали учасни
ками народних ігор, 
бували свої сили в 
вих змаганнях. Було 
ло й гамірно.

Девізом усіх цих 
дів було: «Від року ми
ру — до віку мируї».

М. ОВСІЄНКО.

спро- 
шахо- 
весе-

захо-

не тільки самим футболом, 
а також і відвідинами ві
домих по всій кра^ кін
но-спортивного ліпубу 
«Тулпар» і санно-бобслей- 
ної траси.

Б. ГУЛОВ.

ТОВАРИШУЄ
КЛАС
З БРИГАДОЮ

Виникла ідея налагоди
ти міцний зз’язок бригад 
і підрозділів управління 
будівництва Башкирської 
атомної електростанції з 
єдиною поки що в сели
щі молодих атомників се
редньою школою. З іні
ціативою виступили ко
лектив комплексної брига-

3
4
з

і

ди Анатолія Гур’янова 
дільниці «Промбу&І» і 
«б» клас школи ЯЬ>м 
учителями.

Перша зустріч шефів
учнів відбулася в школі. 
У святковій обстановці 
підписано договір про 
співробітництво і взяті со
ціалістичні зобов'язання. 
В перелік ввійшли спіль
ний похід з ночівкою, ор
ганізація вечорів відпочин
ку, проведення практики 
на ділянці бригади.

— Після першої ж зу
стрічі з бригадою Анато
лія Гур’яновз дітей ніби 
підмінили, — говорить 
класний керівник 4 «б» 
Фаудія Анасівна Фаррахо- 
ва. — Стали відповідаль
ними за свої слова і вчин
ки, підвищилась успіш
ність. I це зрозу^ео: ад
же змагаються з ДРією із 
передових бригад'

М. БАЯРУШИН. 
селище Агідель.



«Старшина Грекул»). За публікацією газети в багатьох

школах проведено уроки мужності. В кіровоградській

* 17 жовтня 1985 року ми розповіли про ветерана Вели, 
кої Вітчизняної війни Івана Степановича Грекула (нарис

десятирічці № 9, наприклад, червоні слідопити, вислу
хавши Івана Степановича, поцікавились, як він веде по

шук своїх однополчан. І ось у редакцію звернулися піо

нери СШ № в з проханням розповісти про те, як відкри-
КЛУБ ВІЙСЬКОВО-
Патріотичного ВИХОВАННЯМ

У залі лунала пісня: 
«Прощайте, скалистые 
м горы,
ааа П°Д°ИГ Отчизна зовет, 
ты вышли в открытое 
» . море,
И суровый и дальний 

поход»...
Слова пісні написав 

один з учасників героїчної 
оборони півострова Риба-

НА УРОК МУЖНОСТІ

вони

тих позицій, які захопили 
в перші дні віроломного 
нападу на нашу Батьків
щину.

Молодий матрос Геннадій 
Бебякін з перших же днів 
війни зарекомендував себе 
кмітливим воїном. Тож 
його згодом направили на 
курси радистів.

Командир відділенню ра
діотелеграфістів Геннадій 
Бебякін забезпечував без

перебійний зв'язок команд
ного пункту з гарматами 
батареї, які вели вогонь 
гіо ворожих літаках, що

ЗАХИЩАЛИ
РИБАЧИИ

чого, що у Баренцевому 
морі, підводник Микола 
Букін.

Під час урочистих про
водів на військову служ
бу юнаків, що працювали 
на Світловодському заводі 
чистих металів, з напутні
ми словами до майбутніх 
воїнів виступив колишній 
захисник півострова Риба- 
чого мічман у відставці 
Г. Д. Бебякін, Затамував
ши подих, слухали призов
ники хвилюючу розповідь 
колишнього моряка Чер- 
вонопрапорного Північного 
флоту про безприкладний 
героїзм і відвагу своїх бо
йових побратимів.

...Сімнадцятирічним юна
ком потрапив Геннадій на 
Північний флот. Комсо
мольця направили в И 0-й 
зенітно - артилерійський 
полк, де матрос здобув 
спеціальність дальномірни- 
ка, після чого отримав 
призначення у 941-у зеніт
ну батарею, розташовану 

півострові Рибачому.
» — Наша батарея, в 
складі якої було чотири 
гармати 76-ти міліметрово
го калібру, чотири соро- 
каміліметрівки і два 
зенітних крупнокаліберних 
кулемети, стояла на соп
ці, що круто обривалась в 
море,—розповідає Генна
дій Дмитрович. — Ми доб
ре дошкуляли фашистам. 
Тож вони будь-що нама
гались знищити нашу ба
тарею, щоденно їхні бом
бардувальники робили по 
кілька масованих нальотів, 
І після кожного з них рід
шали ряди моряків. Так, 
одного разу ворожа бом
ба вцілила в зенітний ку
лемет, в результаті чого 
загинула вся обслуга.

Та гітлерівцям так і не 
вдалось зламати бойового 
пуху радянських патріо- 

ворог не просунув
ся вперед ні на крок до

намагались 
транспорт« 
котрі йшли

розбомбити 
союзників, 

військовими 
Мурманськ.

з 
вантажами на

Коли ворога було роз- І 
бито, Геннадій Бебякін на
завжди зв’язав свою до
лю з флотом. Він служив | 
на підводних кораблях, І 
передаючи свій багатий 
фронтовий досвід радиста 
молодим морякам. 22 ро
ки прослужив мічман на 
Червонопрапорному Пів
нічному флоті. Звільнив
шись у запас, він приїхав 
у Світловодськ.

Комуніст працював елек
тромонтером на районно
му вузлі зв'язку. А оце 
вже одинадцятий рік тру
диться електромонтером 
цеху заводу чистих мета
лів.

Заслуженою повагою і 
авторитетом користується 
фронтовик у друзів по ро
боті, 6 років підряд ко
муністи обирали його сек
ретарем цехової партійної 
організації. Нині вія — за
ступник секретаря. Порт
рет колишнього моряка 
заносився на міську Дош
ки пошани. На його ра
хунку більше тридцяти 
Почесних грамот.

Активіст дтсаафівської 
організації підприємства, 
Геннадій Дмитрович Бебя
кін, часто виступає із спо
гадами про буремні роки 
війни перед металургами, 
школярами міста, допри
зовною та призовною мо
лоддю. Вихованці серед
ньої школи № 10 обрали 
колишнього моряка своїм 
почесним піонером.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий позаштат
ним відділом оргма- 
сової роботи та вій
ськово - патріотичної 
пропаганди Світловод- 
сьиого міського комі
тету ДТСААФ.

НА РАХУНОК № 9©4
Патріотизм проявляється но лише в тому, ЯК ти ви- 

ипиав ссій військовий обов’язок. Подбати про те, щоб 
гх/та багатою колгоспна нива, посадити дераво і ви
плекати його — то теж турбота про рідне, близьке, те, 
шо тобі дороге.

Саме про Це ми’ вотеРани- нерідко розмовляли на 
гчпнах мужності з школярами Вільшанки. З приклад 

У-..іікди ставимо фронтовиків. Мова йде не лише про те, 
За"вони воювали, як здійснили свій подвиг. Ветерани й 
я* т □ строю. І їхнє життя —приклад для наслідування, 
трапилось лихо на Чорнобильській АЕС. Скільки лю- 
1 м постраждало! То і наша біда, біда всіх радянсь- 

людей. І наш патріотичний обов’язок — допомогти 
рипілим. Одним із перших у Вільшанці на рахунок 

Сг°о04 — у Ф°НД допомоги потерпілим внаслідок ава- 
№... __ перерахував свою місячну пенсію ветеран Вели- 

Р*!. а:тчизняно7 війни комуніст І. П. Огря — 132 кар- 
и°’ Одноденний заробіток передали на цей оаху-

члени' нашого клубу ветераніз Н. М. Зубно, О. С. 
нОИ_паб Г. М. Вишневська. А за ними — старшоклас- 
£сС„. иіпьшанської середньої школи — асі дев'ятиклас-

І десятикласники. д ПОЛЯРУШ.
член клубу ветеранів.

смг Вільшанка.

«Молодий комунар»

ває маловідомі сторінни війни колишній фронтовик,
котрому вже за сімдесят.

на
НОВА зустріч з вете

раном. Він сам завітав 
у редакцію і поклав 
стіл декілька листів.

— Написали мої одно
полчани, жителі тих сіл, 
які ми визволяли, — ска
зів Іван Степанович. — 
Жаль, багатьох моїх бойо
вих товаришів немає вже 
серед нас. Та є їхні діти. І 
вони хочуть знати, як во
ювали їхні батьки. От і пи
шу. В школи, з редакції 
газет. Про незабутнє...

І додав:
— Пригадати події со

рокарічної давності нелег
ко, імена фронтовиків та
кож. Ведучи пошук, я на
магаюсь вказати назву се
ла, міста, розповісти про 
подію, яку не можна за
бути. Пам’ятаю я, пам’ята
ють, мабуть, інші. Отож 
маю надію на якесь від
криття.

... В «Приокскую прав
ду» І. С, Грекул написав 
листа, в якому розповів, 
як у селі Хамбушезому 
на Рязанщині азтоматники 
3-го батальйону 124-і ок
ремої стрілецької брига
ди зустрічались з місце
вими жителями, 
вітаючи своїх
лів, частували їх молоком. 
Одна школярка піднесла 
воїнам котелок:

— Ось пригощайтеся 
тепленьким, парним... 
повертайтеся 
гою.

Лейтенант 
мир Петренко

— Ми візьмемо цей 
телок — як реліквію, 
приїдемо з ним’ до 
після війни.

Під час форсування Оде
ру азтоматники потрапили 
під сильний обстріл. У 
взводі сержанта Грекула 
залишилось лише два бій
ці. Один з них — Олек
сандр Любарець. З ним 
і зустрівся Грекул нещо
давно у Волгограді.

— А котелок ми таки 
загубили з тому жахливо
му пеклі, — сказав він 
Івану Степановичу. — От 
би розшукати ту дівчину.

От і написав Грекул до 
редакції: «Пріззище одні
єї з школярок, які часту
вали нас молоком, — Го- 
ремикіна. Може пам’ятає

Чи є

Селяни, 
виззолите-

1
з перемо-

Володи-
мозив:

ПОШУК

ли тих дівчаток. Спасибі 
Вам! За пам’ять... І ми 
вас ніколи не забудемо...»

Писав листи старшина 
Грекул і на Далекий Схід, 
на Смоленщину, в Моск
ву і Ленінград, налагодив 
зв’язки з багатьма вете
ранами 124-і стрілецької 
бригади. В зошиті колиш
нього фронтовика більше 
300 адрес — ветеранів, сі
мей загиблих героїв. На 
сторінках газет, у листах

криниця

зона той котелок 
редині — білий, 
зелений...»

І ось відповідь 
Написала Клаздія 
кіна - Дементьєза: «У дзох 
будинках нашого села 
жили Горемикіни. В одній 
сім’ї були дві дізчинки- 
школярки — Ліда і Клаза. 
Тепер уже не так важли
во, хто з них вручав вам 
котелок. Тоді всі жителі 
Хамбушезого ділились чим 

. могли з солдатами... Дав
но це було. А зи не забу-

СЕРЖАНТ, лейтенант, генерал...
Цими військовими званнями 

пишається кожен. Але є найвище— 
захисник Вітчизни. Захищати Бать
ківщину — значить виконувати свій 
священний обов'язок перед нею. По
чесне, високе звання громадянина— 
бути захисником Вітчизни.

Міркую про це, згадуючи комсо
мольця Юрія Маслова, який до при
зову в армію жив у Новоукраїнці 
по провулку Панфілова. Вчився у 
десятирічці № 4. Вчився добре. І 
готував себе до випробувань. Вій
ськовий керівник школи Б. Ю. Мур- 
,дій тепер так говорить про Масло
ва:

— Вій був відмінником початко
вої військової підготовки, брав ак
тивну участь у воєнізованих спор
тивних іграх «Зірниця», «Орля». 
Мав Юра спортивні розряди з ку
льової стрільби, легкої атлетики, 
постійно завойовував призи па ра
йонних і обласних змаганнях. Після 
десятирічки комсомолець Маслов 
встиг вивчитись на пасічника. А 
потім ще вирішив здобути технічну 
спеціальність — поступив у авто
школу ДТСААФ, став класним во
дієм. Встиг піп попрацювати па ав- 
топідприємстві разом з батьком,

— З СЭ- 
зозні —

з Рязані. 
Гореми-

Ізан Степанозич позідаз 
людям, як ішли з останній 
бій його однополчани, на- 
зизаз села і міста, де 
зони поховані.

Тепер знозу він бідка
ється: «Чи є тз криниця з 
селі Уткіному на Смолен- 
щині, в якій фашисти хо
тіли втопити четзеро ді
тей солдатської вдови Бри- 
лезської?..» Він згадує, як 
у 1943-му його зззод з 
боєм ззяз Уткіно. На йо
го околиці сержант Грекул 
побачив жінку. Вона опус-

тилась біля цямрини 
підняла над голозою ру- • 
ки: «Ой, діточки ж мої, 
діточки! Що ж з вами зро
бив клятий харцизяка!..» 
Бійці продовжували на
ступ. А Іван Грекул під
біг до криниці, попросив ' 
тозариша опустити його ■ 
вниз на вірьовці. Через 
декілька хвилин на повер
хню було піднято четзе
ро безмовних тіл. Двох 
дітей вдалося зрятузати...

І Грекул тепер побива
ється: як там жизе. вдова 
Брилевська? Як там 
ти?..

От і пише. Бо 
місця байдужості з 
фронтовика. Бо нетлінна 
пам'ять про війну.

Ніби даючи поради чер
воним слідопитам, Іван 
Степанозич міркує: «Важко 
встановити ім’я невідомо
го полеглого солдата. Але 
пошук треба продовжува
ти. Важливо передусім до
відатись коли, де, в якому 
військовому підрозділі 
воюваз солдат. Неодмінно 
треба довідатись з якому 
полку, дивізії. І неодмін
но слід пригадати, якусь 
конкретну пам'ятну подію. 
От я згадав про котелок з 
молоком.., І про криницю... 
Пріззище школярки згадав' 
село її... Все це, зведене 
з одне ціле, дало змогу 
завершити пошук... А 

скільки ще треба шука
ти!..»

! колишній фронтовик 
весь свій вільний час від
дає цій копіткій роботі. 
Повернувшись з будівель
ного майданчика, Ізан Сте
панозич (він і досі пра- 

‘ цює з одному з підрозді
лів Кіровоградського гар
нізону) сідає до столу. Пи
ше солдатським вдовам, 
відповідає на листи синам, 
внукам загиблих, пише 
школярам, з редакції га
зет. Десятки, сотні листів 
заради того, щоб люди 
побільше взнали про те, 
як ішли з безсмертя вірні 
сини Вітчизни.

М. ВІНЦЕВИЙ.
На знімну: 

ветеран Великої Вітчиз
няної війни І. С. Грекул. 

Фото В. ГРИБА.

її ДІ-

немає
серці

ОБОВ’ЯЗОК

Володимиром Івановичем. Слюсарю
вав.

І ось повістка в армію.
— Ми надіємось на тебе, — ска

зав синові батько па вечорі-прово- 
лах.

— Він не підведе, тату, — запев
нив старший брат Олександр. — Го
тувався ж...

І ось уже Юрій Маслов військо
вий автомобіліст. Складну техніку 
доручено йому. Молодий водій став 
відмінником бойової і' політичної 
підготовки. Батькам з гордістю на
писав: «Напередодні відкриття
XXVII з’їзду КГІРС мене нагоро
дили Почесною грамотою—за від
мінну службу, за відмінне навчан
ня... Я тепер зрозумів багато — бу
ти воїном в дні, коли п світі неспо
кійно, нелегко. Служба вимагає

віддачі фізичних і моральних сил. 
Треба бути пильним. Та ми впевне
ні и своїх силах. Ми надійно захи
щаємо свою Батьківщину. Виручає 
міцна солдатська дружба І почуття 
відповідальності перед всім наро
дом...»

•У день прийняття військової при
сяги Володимир Іванович побував у 
підрозділі, де служить його син. Ко
мандир тоді сказав:

— Ви можете пишатись сином.
І цс для батька значило дуже ба

гато — не підвів Юрій, все в ньо
го, як. годиться.

А невдовзі в короткочасну від
пустку приїхав солдат. То — також 
винагорода па відмінну службу.

Л ось батьки Юрія одержали ли
ста від командування:

«Ваш син впевнено оволодіває 
військовими і політичними знання
ми. З великим старанням, ініціати
вою виконує свій високий обов я- 
зок. Трудолюбивий, користується 
заслуженим авторитетом серед то
варишів. Командування дякує Вам 
за виховання сипа — вірного за
хисника Батьківщини...»

П. МАТЮШИН,
зетерзн Заликої Вітчизняної
ВІЙНИ.



4 стор. «Молодий комунар» 24 липня 1986 року

Пам’ять — нескінченний 
ланцюг. Якщо губиться 
якась ланка, розрив лікві
дувати важко. Пам'ять на
родна, за словами академі
ка Д. Лихачова, повинна 
вдати пристановища. Для 
пам’яток духовної і мате
ріальної культури цс му
зеї, картинні галереї. Му
зична спадщина повинна 
жити у виконавському ми
стецтві — в противному 
разі вона мертвіє. Один 
мудрець сказав: «народ 
живе доти, дони чисті ріки 
на його землях, доки, як рі
ки, ллються його пісні». А 
якщо замулюються джере
ла і річок, і пісень... На
щадки мають знати, хто 
вони, звідки, які пісні спі
вали їх предки. Якщо цим 
знехтують — забудуть і 
їх. Такий закон миття.

«Учітесь, читайте,
і чужому научайтесь,

■ Й свого не цурайтесь. 
Бо хто матір забуває, 
Того бог карає, 
Того діти цураються, 
Б хату не пускають».

рекрасні шевченків
ські рядки — як наказ. І 
пересторога: «Якби еи 

♦ЯКБИ ВИ ВЧИЛИСЬ
ТАК, ЯК ТРЕБА...»'і

вчились, так як треба, то 
й мудрість би була своя»...

Чи доводилось вам зу
стрічати душевну, але інте
лектуально не розвинену 
людину? Мабуть, ні. А от 
бездушних інтелектуалів 
скільки завгодно. Майбут
нє за людиною, у якої 
сс-рце і розум, розум і 
серце в рівновазі. Не 
можна давати вказівки і 
рецепти, скільки і як тре
ба засвоїти знань з укра
їнської, російської, радян
ської, західноєвропей
ської, світової культури. 
В час напруженої психо
логічної війни імперіаліз
му проти соціалізму в на
шої молоді хочуть відібра
ти найдорогоцінніше — 
пам’ять. І якщо хлопець 
чи дівчина дуріс від музи
ки західних рок-груп, що 
сповідують фашизм і на
сильство, вони гублять і 
нам ять, і культуру, і ду
шу.

Кому, як не комсомолу, 
бути попереду у справі 
збереження пам’яті?

Багато розмов еєдється 
навколо клубів за інтере
сами. клубів вихідного 
дня. Цікавий досвід у цій 
справі є в Ленінграді, Мо
скві. містах Прибалтики. 
Сотні москвичів — добро
вольців у вихідні прихо
дять реставрувати примі
щення МХАТу. У повному 
складі на чолі з тренером 
тут працювала команда 
юніорів-гандболістів. Це 
робиться в рамнах клубу 
еихідного дня, створеного 
при столичному відділенні 
Товариства охорони па
м'яток історії та куль
тури. Ось конкретний ре
зультат таннх справ — 
церква Тройці у Кожевни- 
ках стала прекрасним кон
цертним залом.

(ТУРНІРНЕ

® У Кіровограді фіні
шували поєдинки з вело- 
спорту за програмою XXXI 
спартакіади школярів Уїс- 
раїии. Турнірну таблицю 
очолили юні велосипедис
ти Харкова, другими бу. 
ви житомиряни третіми — 
кіровоградці.

Сі Набравши .",66 очок в 
командному заліку, збір
на КІровоградщгпги зі спор, 
тивної гімнастики виборо
ла перше місце в турнірі 
за програмою XXXI спарта

Наша Кіровоградщина 
теж ніби музей під від
критим небом. Кіровоград 
— місто з таким мину
лим, що можна пишатися. 
Але однієї гордості зама
ло. Повторюю, пам’яті 
потрібні пристановища. 
Імена історичних осіб по
винні прикрашати мемо
ріальні дошки, будинки, в 
яких ці люди жили, пра
цювали або навчалися, по
винні перетворюватися на 
музеї.

Минулого року випов
нилося 160 років з дня ви
ступу декабристів на Се
натській площі. Наш край 
тісно пов’язаний з імена
ми декабристів. Що було 
зроблено у нас до цієї 
дати? Хочеться запитати, 
в якому стані знаходиться 
усипальниця Раєвських? Іс
торичні села Підлісне, Ро- 
зумівка, Бовтишка... Що з 
церквою, в якій еінчався 
декабрист С. Г. Волкон-

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ський з дочкою генерала 
Миколи Миколайовича 
Расвського Марією? Ма
рія Волконська стала сим
волом жіночої відданості 
і мужності. У Бовтишці Бо
на народила сина... Турис
тичні автобуси, що перево
зять екскурсантів до Ка
м'янки Черкаської облас
ті, швидко мчать повз 
вищезгадані села Олек- 
сандрівськсго району. На 
запитання, чому не прово
дяться там екскурсії, пра
цівники бюро подорожей 
та екскурсій відповідали: 
немає бажаючих, та й усе 
там в такому стані, що ні
чого дивитися... Боляче 
слухати таке. Адже М. М- 
Раєвський — герой Боро
діна, герой Вітчизняної 
еійни 1812 року. Епітафія 
на його /и.огилі проголо
шує:

«Он был в Смоленске
Щит,

В Париже — меч 
России...».

Через рік виповниться 
175 років Бородінської 
битви. Відомо, як мужньо 
билися воїни батареї Ра
свського. Така людина за
слуговує пам'ятника.

У Новомиргороді нарс- 
диеся і виріс Євген Петро
вич Оболенський. що ра
зом з К. Рилєєвим та 
М. Муравйовим стояв на 
чолі Північного товариства 
в Петербурзі. Був при
хильником об’єднання Пів
нічного товариства. У день 
виступу на Сенатській пло
щі начальник штабу Обо- 
ленський виявив велику 
мужність. В кінці дня очо
лив збройний виступ, з 
багнетом кинувся на пе
тербурзького губеонатора 
й поранив його. Був за
суджений до січної катор

кіади школярів України, 
Учениця Кіровоградської 
десятирічки № 16 Олеся 
Дудник- отримала найви
щий бал (10). виконуючи 
вправи на брусах і коло
ді. Тут вона була недосяж
на для інших своїх ровес
ниць, В опорному стрибку 
шипа землячка була дру
гого.

Ленінград. Стадіон 
імені С. М. Кірова. Пер
шість країни з легкої ат
летики серед юнаків та 
дівчат 1969—1970 років 
народження. Учениця Кі
ровоградської СІП № 14
Наталія Грабар (тренер 
О. М. Тесленко, « Авангард») 
мала найкращий резуль
тат па 400-МвтрІпцІ — 54.1 
секунди. Золоту медаль 
юнг. легкоатлетка також 
отримала виступаючи в 

ги у Сибіру. Спочатку 
Нерчинські рудники, по
тім поселення в Іркутській 
та Тобольській губерніях. 
Був учасником підготов
им реформи 1861 рону.

Працівників Товариства 
охорони пам’яток іс
торії та культури хо
четься запитати також, де 
меморіальні дошки на 
честь засновника росій
ської вокальної школи, 
першого виконавця партій у 
Івана Сусаніна, Руслана в І 
операх М. І. Глінки, Мель- м 
ника в «Русалці» О. С. Дар- 
гомишського, О. А. Петро
ва, який народився і де
бютував в Єлисаветграді 
(наступного року випов
ниться 170-річчя з дня 

його народження); на честь 
Ференца Ліста, цього ро
ку минає 175 років з дня 
його народження і 100 ро
ків з дня смерті, а в на
ступному році виповнить
ся 140 років з дня його 
останніх публічних кон
цертів у нашому місті. Де 
увічнення пам’яті поета 
А. А. Фета (П. І. Чайков- 
ський назвав його геніаль
ним), який 8 років прожив 
на Кіровоградщині? Наш 
край він згадує у своїй 
книзі «Ранні роки мого 
життя» (у Новомиргороді, 
Олександрії, Єлисаветгра- 
ді бував поет). І.

А Ковалівська церква у | 
Кіровограді? Вона могла б 
стати чудовим концертним в 
залом органної та камер- р 
НОЇ музики. ї

/Лій будинок знаходить- : 
ся в історичному МІСЦІ, і 
біля колишньої фортеці. і 
З кожним роком все ниж
чають насипи валів. Зате 
над кооперативом гара
жів, що на території фор
теці, красується напис: 
«Крепость»... Не буду по
вторювати, що з цією фор
тецею пов'язані імена 
полководців О. В Сувопо- 
вв і М. І. Кутузова, заснов
ника ЕІЙСЬКСЕО-ПОЛЬОГ.ОІ 

хірургії М. І. Пирогова. Не 
хотілося, щоб серця лю
дей перетво.рюсалис я на 
«крепости», недоступні В 
для високої культури. ’ 
Проблема «малої батьків- у 
щини» — дужо гостра су
часна проблема. її вирі
шенню повинні допомог
ти Товариство охорони 
пам’яток історії та куль
тури, міськком ЛКСМУ, 
студенти історичного фа
культету педінституту. Він 
носить ім’я О. С. Пушкіна. 
Не повинно залишитися 
не позначеним жодне міс
це, пов'язане з перебу
ванням поста в нашому II 
краї. І

К. ЇЕРЕНТЬЄВА.
м. Кіровоград. J
БІД РЕДАКЦІЇ. А яка ва- | 

ша думка, шановні читачі! R 
Запрошуємо до розмови. L 
Просимо відгукнутися і ; 
тих, хто причетний до |і 
створення клубу творчої |і 
молоді. Адже справа збе- 
реження і примноження 
здобутків минулого може В 
стати основною ідеєю цьо- | 
го клубу.

естафеті (14-100) в складі 
першої збірної «Труда». А 
вихованець олександрійсь
кого тренера В. Г. Черка
са Володимир Білокопь пе
реміг на дистанції 110 мет
рів з бар’єрами — 14.4 се
кунди. Володимир висту
пав за збіри«' 'Угожаю».

А Віталій Аджамськиіі 
(СШ № II) і Тетяна Пахо
мова (СШ № 6) з Кірово
града перемогли на вогне
вому рубежі (вправи MJI-8. 
MR-5) в турнірі з кульової 
стрільби, результати яко
го входять до заліку XXXI 
спартакіади школярів Ук
раїни. Збірна Кіровоград- 
щпни тут була другою.

А Кожен третій вироб
ничник взяв участь в спар- 
•гакіаді колективу фізкуль
тури Гайворонського теп
ловози ремонтного заводу.

26 ЛИПНЯ
д ЦТ (І програма)

8.00 — Час. 8.40 — Грас 
Ігор Гусельников (форте
піано). 8.55 — Телефільм
«Слухати, у відсіках». 2 
серія. 10.00 — Здоров’я.
10.45 — Шкільна рефор
ма: через два роки. 11.15
— «Для всіх і для кожно
го». А що у нас, туристи, в 
ріок.цаках? 11.45 — «Доро
ги до прекрасного». Архі
тектура Єревана. 12.15 — 
Грає гітарист Я. Брауер 
(Куба). 12.35 — Мульт
фільм. 12.45 — Народна
творчість. 13.30 — Оче
видне — неймовірне. 14.30
— Новини. 14.45 — Фільм
«Випробування вірності». 
16.35 — Потрібна ідея.
17.40 — «Про час І про 
себе». Поетична антологія. 
Михайло Луконіп. 18.00 — 
Кіноафіша. 19.00 — Нови
ни. 19.05 — Москва — Ка
бул. Телеміст. 21.00 —
Час. 21.40 — «У суботу 
ввечері». «Майстри екра
на». Кінорежисер І. Хей- 
<Ьіц. 22.40 — Новини.
22.50 — Концерт дружби 
у м. Зелена Гуря (ПНР).

А УТ
10.00 — Новини. 10.10 — 

Ритмічна гімнастика. 10.40
— Художній телефільм 
• Народжена революцією - 
9 серія. 12.05 — Докумен
тальним фільм < Зійшла і 
виросла свобода». 13.05 — 
Новини 13.15 — «Наука і 
час». Здійснюється рес
публіканська науково 
технічна програма «БІо- 
технологія». Передача II.
13.45 — Солдатські листи.
14.45 — Для старшоклас
ників «Товариш». 15.20 — 
Сатиричний об'єктив. 15.50 
— Сеанс документального 
і науково-популярного кі
но. 17.20 — «Скарби му
зеїв України». 17.35 — Со
нячні кларнети 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 
— II Иордания «Мама 
Харіо Бмстаиа 20 40 —На 
добраніч, діти! 21.00 —
Час. 21.10 — Пнодошкенпя 
вистави «Мама Х'арі». 
2315 — Новини

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20

— Документальний теле
фільм. 8.30 — Ритмічна 
гімнастика. 9.15 — Ран
кова пошта. 9 45 — Доку
ментальний телефільм. 
10.05 — Програма Україн
ського телебачення. 1120
— Мультфільми. 11.50 — 
Клуб мандрівників. 12.45
— • Я починаю новий мо
нолог». Фільм-копцерт про 
творчість народного ар
тиста СРСР М. Ліспи. 13.35
— Телефільм «Дачні істо
рії». З серія. -Травнева 
прохолода». 14.25 — -Лі
сові уроки». Школярам 
поо охорону природи. 
15.10 — Концерт націо
нального симфонічного 
оркестру Куби. 16.10 — 
9-а студія. 17.30 — «Весіл
ля сойок». Музичний теле
фільм. 18.40 — 10. Бонда
рев. «Діалог з читачем». 
Обговорення роману «Гра». 
20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Теніс. < Кубок Фе
дерації». Чемпіонат світу 
серед жіночих команд. 
21..00 — Час. 21.40 —
Фільм-вистава Моравсь
кого музично - драматич
ного театру ім 0. Пушкі
на «Свекруха з трьома 
невістками». Автор В. Ми
лан. 23.30 — Новини.

Командою тут перемогли 
спортсмени заводоуправлін
ня. В особистому заліку 
чемпіонами стали началь
ник відділу праці і заро
бітної плати П. Черкасов 
(шахи), слюсарі тепловозо
складального цеху В. Во
лощук- (шашки). Е. Хомен
ко (кульова стрільба), еко
номіст 10. Кравчук (біг на 
100 метрів), слюсар епер- 
гоцеху Є. Могильник (штов
хання ядра).

У ході спартакіадних по- 
ЄДИНІ.-ІВ близько шістдеся
ти фізкультурників Під
приємства виконали роз
рядні нормативи

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

УКРТОРГРЕКЛАИА

Для любителів
активного відпочинку

настала бажана пора: ці
каві подорожі, незабутні 
враження дарує їм літо.

Па березі річкп чи лі
совій галявині не обійтись 
без похідної «постелі» — 
спального мішка. Виготов
ляються вони з палаткової 
або синтетичної тканини, 
а тепла підкладка надійно 
захищає від нічної прохо
лоди. Застібається спаль
ник на гудзики чи «блис
кавку», а верхня частіша 
зав’язується тасьмою.

Розмір: 170—175x80— 
85 см. Ціна — від 33 до 
70 крб.’

На туристських стеж
ках паш необхідний су
путник — рюкзак. Рюкза
ки — шкільні, туристські, 
універсальні — місткі і 
зручні у користуванні, Чн-

ЗАПРОШУЮТЬ
ШКІЛЬНІ БАЗАРИ

Ще піонерське літо ози
вається веселими табірни
ми сурмами, а календар 
нагадує: навчальний рік 
не за горами!

Шановні батьки! Щоб 
Перше вересня стало справ-

жнім святом для вашого 
сина чи доньки, своєчасно 
подбайте про все необхідне 
для занять. Запрошуємо 
вас на шкільні базари, де 
представлено широкий ви
бір товарів учнівського 
асортименту: портфелі,
ранці, сумки, письмове й 
канцелярське приладдя, 
учнівські й загальні зо- 

слениі кишені дають змогу 
компактно вкладати речі. 
Добре нрипасонані ремені 
зручно фіксують рюкзак 
на спині.

Ціна — 10-20 крб.
А яка подорож без ве

селої пісні? .Легкі і 48^ 
нактиі радіоприймачі «Ту.
рнст», «Сслга», ■ «Хазар»
працюють у будь-як их
умовах.

Ціна: «Сслга» — 39 крб.,
«Турнет» — 35 крб.. «Ка
зар» — 30 крб.

Придбати єнальні міш-
кя, рюкзаки, транзисторні 
ра діопри н ,ма ч і « Селга», 
«Турист». «Хазар» можна 
у магазинах «Спорттова
ри». «Культтовари» та спе
ціалізованих відділах уні
вермагів споживчої ко
операції.

шптн, пластилін, акварель
ні фарби, зошити ’’Дії ма
лювання.

Можна придбати ' тут 
зручну і практичну шкіль
ну форму для дівчаток і 
хлопчиків, легкі і теплі 

курткн сучасних фасонів, 
демісезонні та зимові паль
та.

На шкільних базарах є 
також' взутття на повсяк
день. для сп ір~нвннх зма
гань, прогулянок.

Ласкаво просимо відві
дати шкільні базари, ор
ганізовані споживчою ко
операцією.

«Молодей коммунар» — 
орган КироЕоградского 
областного комитета 
ЖСМ Украины.

На украинском языке.
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