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Сьогодні попереду
< У ГОСТРІЙ БОРОТЬБІ НА ПЕРШЕ МІСЦЕ >
< СЕРЕД МОЛОДИХ ДОЯРОК ОБЛАСТІ >
£ ВИЙШЛА ЛІДІЯ КУЖЕНКО, >

Підбито підсумки соціалістичного змаганння моло
дих доярок області за сім місяців. Стартовий місяць 
другого півріччя ознаменувався зміною лідера. На 
перше місце знову вийшла доярка колгоспу «Союз» 
Лідія Куженко, яка наздогнала свою г.едругу-супер- 
ницю Марію Коваленко.

Приємно, що серед кращих знову дояр Ян Мазур, 
який тим самим спростовує усталену, але, безпереч
но. хибну думку про нспрестижність професії доя-

Отже, сьогодні попере-

Лідія КУЖЕНКО з кол- 
гоєну «Єоюз» Знам’янсь- 
иого пайову — надоїла 
3759 кілограмів молока 

і від корови.
Марія КОВАЛЕНКО з 

і колгоспу --Союз» Зиам'яи- 
ського району — 3751.

Тетяна ЛАДАНЮК з 
колгоспу -/Мир» Гайворон- 
ського району — 3193.

Любов САНЖАРА з 
колгоспу "Союз» Знамін
ського району — 3160.

Антоніма МАХНО з кол
госпу «Первое .мая» Мало-

висхівського району — 
3082.

Юлія СТОЯН з колгос
пу чМаріампільськнй» Пет- 
рівсі кого району — 3021.

Ніна КОТОВА з кол
госпу імені Димитрова 
Устипінського району — 
3020.

Лідія ДЕМЧУК з кол
госпу - Дружба» Онуфрі-, 
ївського району — 3013

Раїса XВАСТА з кол
госпу імені Шевченка Цов- 
ГОродкінського району — 
3012.

Ян МАЗУР з колгоспу 
«Дружба» Онуфріївськс- 
го району — 2915.

УДАРНИЙ ФРОНТ
БРИГАДА НОВИКОВА

На знімку, ви бачите завідуючу племінною свино
фермою колгоспу імені Леніна Галину КРИСЕНКО. 
Колектив, очолюваний цією молодою комуністкою, 
добивається високого приплоду поросят, постійно пе
ревиконуючи планові завдання. ,

Фото В. ГРИБА.
Долннськнй район.

Комсомольсько - моло
діжна бригада комуністич
ної праці по виготовлен
ню телестудійної апарату
ри цеху № 6 Кіровоград
ського заводу радіовиро- 
бів імені XXVI з’їзду КПРС 
із місяця в місяць переви
конує виробничі завдання 
на 115 — 120 процентів, 
домагається вагомих по
казників у роботі.

Продукція колективу 
здається з першого пред’
явлення. Вже другий рік у 
колективі немає порушень 
трудової дисципліни і гро-

мадського порядку. Про
дуктивність праці в порів
нянні з попереднім періо
дом року зросла на три 
проценти. Значна частина 
виробничників має особис
те клеймо якості. Бригад
на ферма організації пра
ці згуртувала колентив, 
спаяла взаємодопомогою.

Бригада Анатолія Нови- 
кова включилась у змаган
ня за виконання планів 
дванадцятої п’ятирічки до 
120-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.

КОМБАЙНИ НА ГРЕЧАНОМУ ЙОЛІ
Тернопіль, 13 серпня, 

(кор. РАТЛУ В. Новак). 
До масового збирання 
гречки першими в області 
приступили землероби За- 
ліщицького району. Сьо
годні вони почали постав
ляти в державні засіки 
зерно нового врожаю.

Цінну продовольчу куль
туру тут вирощують широ
корядним методом. В його 
перевазі механізаторів і 
спеціалістів переконали ре
зультати минулого року, 
коли на дослідних полях 
насіння розмішували з ши-

рнною міжрядь 45 санти
метрів. Кожен гектар дав 
тоді в середньому по 25,3 
центнера зерна — значно 
більше, ніж на площах, де 
гречку сіяли суцільним 
способом.

— Добрий урожай і ни
ні, — говорить перший за
ступник голови Заліпить- 
кого РАНО І. N. Марусяк.

За методом залішицькпх 
хліборобів працюють бага
то інших господарств об
ласті, які .займаються ви
рощуванням цієї круп’яної 
культури.
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«|| ЗУСТРІЧІ, 
ДРУГАРН»

Так говорили кіровоград- 
ці побратимам з Толбухі- 
иа, проводжаючи їх у со
нячну Добруджу. Кілька 
днів перебувала в Кірово
граді група передовиків 
виробництва та комсомоль
ських активістів з окруж
ного центру Народної Рес
публіки Болгарії.

Хоч друзі прибули цього 
разу як туристи, та їхній 
голубий автобус можна 
було бачити не лише в іс
торичних місцях Кірово
града, але й побіля про
мислових підприємств. Так,
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ТОМУ МІ...А *В
Чого тут тільки нема для 

відпочинку — і крісла 
зручні, й столики журналь
ні, гарно прибрані, і сер
вант. а в ньому посуд для 
кави та чаю!.. Є і музич
на апаратура, і гарні ва
зони, які додають примі
щенню затишку. Все цс зі 
смаком і вмінням розміс
тили тут комсомольці Но- 
воархангельського райвід

ділу культури під час одно
го з своїх суботників. І 
називається той дім музич
ною вітальнею.
Серед найближчих плано

вих заходів господарів му
зичної вітальні на чолі з 
секретарем комсомольської 
оргаціг :ї райвіл.’іізу куль- 
турлл Задсрожпою — ве
чір поезії, засідання клубу 

гості скористалися наго
дою. щоб побувати на Кі
ровоградському меблевому 
комбінаті, де відбулася з 
цієї нагоди урочиста зу
стріч, уклали договір на 
соціалістичне змагання із 
колективом виробничого 
об'єднання по сівалках 
• Червона зірка»...

В іаємннй обмін турпетич- 
шг.ш групами між Кірово- 
градщнною й Добруджсю 
по лінії молодіжного тур
бюро «Супутник» вже став 
традиційним.

У жовтні добруджанці 
приймати м уть туристі в -пе
реможців соцзмагапня з 
Кіровоградщинп, які. крім 
знайомства з побратнмсь- 
ким краєм, зможуть взяти 
участь у засіданні міжна
родного клубу молодих ме
ханізаторів ■-Кіровоград- 
Толбухін».

Т. ГОЛУБОВСЬКА, 
референт бюро міжна
родного молодіжного 
туризму «Супутник».

МОЛОДОЇ сім'ї, зліт молодих 
доярок району. Народна 
агітаційно-художня брига
да «Заклик» Новоархан- 
гельського РБК готується 
показати молодим свою но
ву програму «Любов, моя 
владичиця». Прем’єра теж 
відбудеться у НОВІЙ му
зичній вітальні.

Поява музичної вітальні 
в районному будинку куль
тури стала причиною ще 
одного дебюту: панно для 
музичної вітальні вигото
вив самодіяльний худож
ник. минулорічний випуск
ник Одеського театрально
го художньо - технічного
V илиша О. N. Образок.

н. хомич.
Новоархангельський 
район.

Трохи більше місяця то
му другий секретар Ново- 
українського райкому ком
сомолу Вадим Калиничен
ко працював керуючим 
відділком колгоспу імені 
Карла Маркса. Саме там 
народилася ініціатива.

— Торік урожай озимої 
зібрали невисокий — 33 
центнери з гектара, — го
ворить Вадим. — Причини? 
Найперша — досвіду не 
мали, а справа ж носа- По
чинати завжди еажко. А 

НЕ ДУЖЕ ПОБИВАЛИСЬ еге

ще не постачала нас сіль- 
госпхімія гербіцидами 
групи 2-4-Д, азотними доб
ривами, вкрай необхідни
ми при цій технології. То
рік ми взагалі не провели 
кореневого підживлення 
сівалками. Та й сорт піді
брали невдало: «Південна 
зоря» — сорт посухостій
кий, а весною й напочатку 
літа лили дощі...

Зобов'язувалися хлібо
роби колгоспу виростити 
по 55 центнерів озимої на 
гектарі, а взяли по 33. Які 
ж зробили висновки?

— Незручно було — іні
ціатори. А результат... То
му й узялися за озимий 
клин серйозно одразу у 
вересні.

У вересні злущили двічі 
стерню, внесли під основ
ний обробіток грунту оп
тимальну кількість азотних, 
калійних і фосфорних до
брив. Для підживлення 
грунту й виведення шкід
ника (озимевої совки) 
внесли в грунт по 6 цент
нерів аміачної води на 
гектар. Взимку вели бак
теріологічну боротьбу з 
мишами. Весною піджив
лення по мерзло - талому 
грунті провели комплек
сними добривами. Далі 
підживили сівалками у 
рядки й останнє піджив

лення, позакореневе, про
вели з літака в період ко
лосіння.

— «Південна зоря» цьо
го року вродила по 44 цен
тнери з гектара, а взагалі 
врожайність озимої (лай ви
користовували аж три сор
ти — ще «Дніпровську» й 
«Одеську-51») — не мен
ше 40 центнерів на круг.

Вирощують озиму за ін
тенсивною технологією 

ЯК СПРАВИ, ІНІЦІАТОРИ?

Псрший урожай озимої пшениці, вирощеної за 
інтенсивною технологією, молоді хлібороби Новоук- 
раїнського району зібрали торік. Урожай цей був 
комсомольським. Бо ще напочатку впровадження но
вої технології в життя комсомольці колгоспу імені 
Карла Маркса вирішили взяти шефство вад вирощу
ванням озимої пшениці. Ініціативу первинної було 
підтримано в інших господарствах, затверджено па 
бюро райкому комсомолу. Минув рік і другий... Зіб
рано другий урожай озимої за інтенсивною техноло
гією.
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комсомольці і в колгоспі 
імені Жданова- Які в них 
успіхи?

— «Безоста-1» на парах 
дала по 38,8 центнера з 
гектара, а «Запорізька ос
тиста» після гороху — 38 
рівно, — говорить агро
ном відділку № 4 А. Г. Не
бога, — Можна було б і 
більші врожаї зібрати (на
ші зобов'язання — 48). але 
не псе ми робили, як слід 
за інтенсивною технологі
єю. Третє підживлення, 
приміром, не встигли про
вести. Та й не було чим, 
якщо по правді...

В Новоукраїнському ра
йоні торік було створено 
25 комсомольсько - моло
діжних ланок по вирощу
ванню озимої пшениці, 
цього року — 34. Практич
но в ножному колгоспі за 
винятком імені Кірова. І 

не по одній. Торік в райо
ні інтенсивна технологія 
панувала на 9 тисячах гек
тарів, нині на 19,5. Комсо
мольським шефством з них 
охоплено 7,5 тисячі гекта
рів.

Але виступити з ініціа
тивою, взяти шефство над 
озимим клином справа 
значно легша й простіша, 
ніж здійснювати це на 
практиці. Інтенсивна тех

нологія — справа нова, ма
лознайома, потребує не 
тільки знань (заняття взим
ку з механізаторами про
водились регулярно й на 
доброму професійному 
рівні), а й засобів. їх же 
поки що бракує, спеціаль
ної техніки для інтенсивної 
технології ще недостатньо.

Затверджуючи ініціативу 
молодих хліборобів, рай
ком комсомолу взяв на се
бе обов’язки активно спри
яти механізаторам. Наша 
газета напочатку народ
ження цінної ініціативи з 
уст працівників Новоукра- 
їнського райкому комсо
молу писала торік 6 квіт
ня: «Ініціатива хороша і 
дотримати слова молодим 
допоможе райком. Усі за
мовлення комсомольців 
щодо техніки і добрив пе
редані в райсільгосптехні- 

ку та райсільгоспхімію 1 
тримаються на контролі».

На такий ось мажорній 
ноті знайомили ми читачі® 
з почином молодих ново- 
українських хліборобів. 
Справді, замовлення в рай
ком механізатори надісла
ли і, як запевняє заступник 
заворга Олександр Рома
ненко, виходили вони з 
ними на сеої районні ор
ганізації й вище, однак...

Знайомлюсь із замовлен
нями молодих механізато
рів колгоспу імені Ждано
ва й цікавлюсь на місці 
про наявність техніки ЇТ 
немає (обприскувач ІФА, 
змішувач-для гербіцидів, 
розкидач мінеральних доб
рив РМГУ-4). Якщо й є, то 
давня, псидбвна сенів три 
тому.

— 1а й взагалі, навіть і 
ця техніка, що замовляєть
ся, не завжди для інтен

сивної технології підходить,
— говорить А. Г. Небога.
— Але постачальники над 
цим не дуже побиваються..

Райком комсомолу та-' 
кож. Розіслати замовлення 
в різні компетентні орга
нізації — півсправи. Тре
ба ще й проконтролювати 
її. А чи навідувались рай- 
комівці до молодих хлібо
робів із запитання//: «За
довольнили ваші потреби 
в техніці?» Заступник за
ворга такого не поигадус 
за два роки.

Другий рік комсомольсь
ко - молодіжні панни по 
вирощуванню озимої пше
ниці за інтенсивною техно
логією в Новоукраїнсько- 
му районі беруть соціаліс
тичні зобов’язання й зде
більшого не справляються 
з ними. «Нереальні вони 
за наших кліматично - по- 
годних умов і грунтів», — 
кажуть райкомівці, спе
ціалісти. Може й так. Але 
що ще далеко не все ро
биться, аби наблизити ре
зультат до зобов'язання —■ 
теж поавда

В. БОНДАР, 
спецкор «(Молодого 
комунара».



«Молодий комунар»

ДІЄВІСТЬ
На матеріали рейду об

ласного штабу «Комсо
мольського прожектора», 
опублікованого у минуло
му випуску «Дозорця» 
(«Молодий комунар» від 
10 липня ц. р.) під заго
ловком «Ллється рікою», 
надіслав відповідь в. о. ди
ректора Кіровоградської 
перевалочної нафтобази 
О. О. КОЗЛОВСЬКИЙ. Він 
повідомив, що за порушен
ня правил відпуску нафто
продуктів понесли дис
циплінарну відповідаль
ність оператори - заправ-

о

ники А. Роменський, 
О. Фролов- С. Гришина, 
О. Курбатов, С. Сусликова.

Посилено контроль за 
роботою АЗС з боку ад
міністрації нафтобази, для 
чого щомісячно прово
дяться планові перевірки 
станцій по збереженню 
нафтопродуктів, їх обліку, 
правильному оформленню 
документів, а також по 
трудовій і виробничій дис
ципліні. Крім цього, щомі
сяця проводяться перевір
ки АЗС групою народного 
контролю. Виявлені недо
ліки і порушення аналізу
ються, узагальнюються для 
прийняття відповідних за
ходів.

-14 серпня 1986 року

У ЧЕРГУ РЕЙД

З АВТОМОБІЛЕМ

— Оце молодці! — го
лова правління колгоспу 
імені Леніна О. І. Бужан 
зупинився на хвилину біля 
вікна «Комсомольського 
прожектора», де висіли 
щойно прикріплені фото
графії. І хоча вони свід
чили про безгосподарність 
на молочнотоварній фермі 
першого відділка, Олек
сандр Іванович був задо
волений: «прожектористи» 
допомагають наводити лад 
у господарстві. Побачити 
недоліки і вчасно забити 
тривогу — уже півсправи.

А тим часом голова шга- 
• культпрацівник 

Марннич разом із 
комсомольськими активі
стами токарем Миколою 
Аркушею та заступником 
голови правління по ро
боті з молоддю Ольгою 
Кравець поспішали па те
риторію автозаправки. Із 

задоволенням відзначили 
позитивні зміни, які ста
лися після попереднього 
візиту сюди. Скрізь поря
док, чистота, все на сво
єму місці. Заправник І. П. 
Зогов акуратГю веде доку
ментацію, кожен грам 
пального та мастил на 
суворому обліку.

— Ну, що — усміхнувся 
він, — от і немає вам про 
що писати.

— А ми вас похвалимо, 
— відповіла Таїсій.

Свого часу «прожекто
ристи» виявили: не все 
гаразд у господарстві із 
дотриманням режиму еко
номії пального. А почиїїа-

лося все з безпорядку на 
колгоспній автозаправці. 
Крім цього, зафіксовано 
ряд випадків, коли вину- 
ватцями перевитрат були 
й самі шофёри. Про це за
вели розмову на комсо
мольських зборах в комсо
мольсько-молодіжному ко
лективі автопарку.

вити ті чи інші недоліки, а 
щоб допомогти якнай
швидше виправити стано
вище, не допустити поши
рення досвіду марнотрат
ників.

Комсомольські «прожек
тористи» району спільно з

ДОСВІД

З ПИЛЬНІСТЮ
А ТИМ ' 

І бу «КП» 
д Таїсія

СЛІДКУЮТЬ ЗА ПОРЯДКОМ в гос 
ПОДАРСТВДХ РАЙОННІ «ПРОЖЕК 
ЮРИСТИ»

— Негоже, хлопці, так 
працювати, — сказав то
ді завгар Микола Парап- 
чевський. — Тим більше 
— працюємо не лише за 
себе, а й за нього... — і 
він кинув у бік об’ємного 
стенду із портретом юна

ка. Це — комсомолець 
Микола Арнаута, земляк- 
герой, який в роки Вели
кої Вітчизняної війни за
гинув від рук фашистів, 
його іменем названо одне 
з найкращих у господар
стві полів і лише найста- 
раннішим випадає честь 
працювати на цій ділянці.

І ось під час чергового 
рейду «прожектористи» не 
виявили ніяких порушень 
у використанні паливно- 
мастильних матеріалів. 
Це приємно вразило, адже 
своє завдання члени шта
бу «КП» вбачають не 
стільки в тому, щоб вня-

з тмввааомм

народними дозорцями ви
робили певну систему кон
тролю за правильним ви
трачанням нафтопродук
тів. Періодично рейдові 
бригади перевіряють ро
боті'’ автозаправочная 
станцій, складів палив
но-мастильних матеріалів, 
а також те, як використо
вують пальне і мастила, 
доручену техніку шофери 
та механізатори. Резуль
тати перевірок публіку
ються в щомісячній тема
тичній сторінці районної 
газети «Ленінська зоря» 
— «Хвилина. Грам. Ко
пійка», розглядаються на 
спільних засіданнях ра
йонного комітету народ
ного контролю.

Нещодавно, наприклад, 
під час перевірки Иоси- 
півської нафтобази були 
виялені лишки бензину 
марки Л-72—391 кілограм,
мам лвя

дизельного пального
— 2311 кілограмів, 
стильних матеріалів 
них марок — 1438 кіло
грамів, пічного пального
— 30059 кілограмів. Від
пускаючи товар, працівни
ки нафтобази завищували 
його питому вагу.

Справедливі претензії 
були висловлені рейдовою 
бригадою й на адресу ра
йонного споживчого това
риства. За результатами 
перевірки рекомендовано 
встановити в Добрянсько- 
му та Вільшапському ма
газинах паливно-мастиль
них матеріалів відповідні 
ємкості, пофарбовані у 
білий колір, обладнати їх 
дихальними клапанами, 
провести калібровку ре
зервуарів тощо.

Значну увагу звертаємо 
і на виховну роботу серед 
всіх, хто в тій чи іншій 
мірі причетний до витра
чання пального та мастил. 
Це секрет, що іноді на ві
тер летять кілограми 
пального через байдужість 
окремих працівників, які 
експлуатують несправну 
техніку, або ж використо- ------- — ,а ПрІІЗна, 

З такими — 
розмова. Кому 

нам берегти своє

вують її не 
ченням.
особлива 
ж, як не 
добро?

ма- 
різ-

Г. ШАЛАПКО, 
перший секретар Зіпь- 
шансьчого райкому 
комсомолу, началь
ник районного шта
бу «Комсомольського 
прожектора».
МИМО ЗЗМЯВМШ

ПЕРЕБУДОВА-ТЕЖ БУДОВА
ГІриїхали ми в колгосп імені Мічуріна одразу після 

жнив. І найперше заїхали иа колгоспний тік — він 
якраз по дорозі, що веде з Новгородці! до Петрокор- 
бівки, — де й зустрілися з голозою правління госпо
дарства ІЗ. М. Павленком. Володимир Микитович про 
щось жваво розмовляв із робітниками току. Вигляд 
у нього був задоволений. Згодом ми дізналися й про 
причину: підбито підсумки збирання ранніх зернових, 
врожайність по колгоспу порівняно з минулим роком 
зросла. Як сказав щойно Павленку голова Новгород- 
ківського РАПО В. В. Симонов, урожай пшени
ці в колгоспі, за попередніми підрахунками, чи не 
найвищий по району...

ОСТИЙ РІК ОЧОЛЮЄ 
В. М. Павленко кол

госп імені Мічуріна. Зараз 
йому тридцять сім, а почи
нав зовсім молодим, як для 
голови правління. Та тре
ба сказати, що вже тоді у 
нього був свій погляд на 

перспективи колгоспних сіл, 
на проблему кадрів, соці
ально - культурного роз
витку і, звичайно ж, вироб
ництва. Згодилися й дос
від агронома — працював 
до приходу в петрокорбів- 
ський колгосп в рідній Іи- 
гуло • Кам’янці, і знання 
степового села та його 
проблем...

Віддалене від райцентру 
і взагалі від великих трас 
село Пстрокорбівка неве
лике, але гарне, впорядко
ване. Крім нього, в колгос
пі ще кілька сіл. І, знайом
лячись з кожним, молодий 
голова ще тоді, на початку 

свого головування, знов по-

районувався: вирішувати 
проблему кадрів тут без 

вирішення проблем не лише 
Пстрокорбівки, але й Кор- 
бомнколаївки, Дубівки, Бі
лопілля годі розраховува
ти. Тоді й було взято курс 
иа комплексний соціально- 
культурний розвиток усіх 
населених пунктів: будів
ництво єдиної системи до
ріг, житлових будинків, 
виробничих та культурно- 
побутових об'єктів. При 

цьому головним було — по
ліпшити умови життя та 
праці для мешканців усіх 
сіл.

Що ж маємо у колгоспі 
тепер? По-перше, набагато 
менше людей виїжджає 
звідси. Бо найчастіше при- 
чини виїзду були ЯКІ? Ді
тям далеко в школу ходити 
(тепер У Петрокорбівці своя 
середня школа, два роки, 
як, перебудувавши примі
щення восьмирічки, доби
лися Відкриття десятиріч
ки). Умови роботи та побу
ту ~ .Іе‘н °диа 3 причин 
міграції в міста (тепер, тре-

ба сказати, еони з нолгос. 
пі імені Мічуріна далеко 
нращі, ніж кілька років 
тому)...

Певно, можна було б 
розповісти про зміни на 
краще в житті мешканців 
окремих сіл: приміром, о 
тому ж самому Білопіллі, 
невеликому селі, що за пів
тора кілометра від ІІетро- 
корбізки, відновили трак
торну бригаду, реконстру
ювали, осучаснили ферму, 
збудували механізований 
тік, звели за рік п'ять 
житлових будинків...

У правління колгоспу є й 
особливий розрахунок — 
на молодь. Бо молоді сім’ї 
— це завтрашній день кол-’ 
госпу, ного перспектива. 
Це і гамірливе «народона
селення» колгоспного дит
садка (називається він 
«Веснянка», і збудований 
зовсім недавно), і укомп
лектованість середньої 
школи (зараз тут навчаєть
ся 160 хлопчиків та дівча
ток, є помітна тенденція 
до зростання числа школя
рів). І, звичайно ж, це й 
чисельне зростання й по
силення ролі у виробничо
му та духовному житті 
колгоспників комсомольсь
кої організації. А вона ор
ганізаційно зміцніла.

Свідчення тому — явне 
ТЯЖІННЯ ДО КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
справ неспілкової молоді. 

. Ось і недавній комсомоль
ський суботник, гроші за 
який було перераховано у

Зранку до вечора мчать 
вулицями міста вантажні і 
легкові автомобілі. А от 
чи всі вони їдуть за мар
шрутом, вказаним у до
рожчому листку? Перевіри
ти це і поставила за мету 
наша рейдова бригада. Як 

но дивно, найзручніше зро
бити це виявилось біля... 
спеціалізованих магазинів 
по продажу спиртних на
поїв. Не треба було зупи
няти транспорт на вулиці 
і затримувати тих, хто 
справді поспішав у служ
бових справах-

Біля магазину «Продто
вари», що на розі вулиць 
Яновського — Ушакова 
стояв автомобіль марки 
ГАЗ-52 (№ 98-71, КДН) з 

радгоспу «Долинський». Ро
бітник по постачанню цьо
го підприємства М. М. Сер- 
бін і не думав приховува
ти факт відвідання вино- 
водочного спецвідділу. 
— А що ми порушили? — 
обурюзався він, — їхали 
мимо, зайшли купити хлі
ба, а заодно і пива кілька 
пляшок.

Біля спецмагазину по 
вулиці 40-річчя Перемоги 
машин цілий ряд. Мабуть, 
кращий асортимент, поду
мали ми і вирішили запита
ти про це у водіїв, чиї ав
томобілі пашіли розжаре
ним металом—на сонці як- 
не-як тридцять градусів, а 
черга...

І. М. Штанько, водій 
ЗіЛу-130 (№ 79—69, КДК) 
з колгоспу імені 
Бобринецького

магазину 
автомо- 
57—46, 

прізвище 
не

довелось

то на колгоспному авто
транспорті, скупитись.

«Підневільним» виявився 
і водій КамАЗа (N9 83—93, 
КД1) Сабл’но - Знам'янсь- 
кого цукрозаводу Г.
— він терпляче чекав на
чальника постачання під
приємства І. Т. Великого, 
поки той відстоював у чер
зі.

Залишив біля 
довірений йому 
біль ГАЗ-52 (№ 
КДУ), і водій,
якого нам встановити 
вдалося. Довго 
чекати працівникам Усти- 
нівського районного транс
портного підприємства цю 
машину — як уже пові
домлялось, черга у спец
відділі дозжелезна, але 
машина стояла ще довше.

Записуючи номер за но
мером все прибуваючих 
автомобілів, ми не поміти
ли як наблизився до закін
чення робочий день. Про
те не у всіх. Ось під'їхало 
троє чоловік на «Шкоді» 
(N2 89—63, КДТ) з Кірово
градського АТП-10061. В 
дорожному листку водія 
В. ГІанченка значилось, що 
машина завантажувала^ 
на базі госпторгу (на Ба- 
лашівці) і позинна направ
лятись .. по районах облас
ті. Чи неправда, така чітка 
і конкретна вказівка не дає 
можливості «випадково» 
відхилитись від маршруту?

В усіх районах міста зу
стрічали ми державний ав
тотранспорт, що простою
вав біля спеціалізованих 
магазинів. Тепер дуже хо
четься почути від керівни
ків вищезгаданих підпри
ємств і організацій, чи іс
нує у них на місцях конт

роль за роботою транспор
ту?

Рейдова бригада: 
М. ЦУКАНОЗ — за
ступник голови облас
ного штабу «КП», 
Ю. КОЗЛПІН, В. ШАТ
НИ Й — члени спеціа
лізованої групи по 
транспорту обласного 
штабу «КП».

і

Щорса 
району 

розвіз руками, мозляв ні
чого не знаю, а машині є 
старший... Завгосп колгос
пу І. О. Мусієнко не знія
ковів. все пояснив просто: 

— У нас у селі вино не 
продають, ось і вирішили 
заїхати скупитись.

Мабуть, в колгоспі 
загальних зборах виріши
ли ліквідувати в селі про
даж спиртного, мабуть, і 
завгосп голосував за ту 
пропозицію. Чому б і ні? 
Адже він в будь - який 
час зможе з’їздити в міс-

на

з

фонд допомоги Чорноби
лю, теж пройшоз цікаво й 
організовано. Взяло в ньо
му участь більше 60 чоло
вік — фактично всі молоді 
колгоспники віком до ЗО 
років.
Г1 ЛІД СКАЗАТИ, що 

свого часу, намічаючи 
напрями діяльності прав
ління по соціально - куль
турному й виробни
чому розвитку колгоспу на 
найближчі роки, молодий 
голова одразу знайшов ба
гато однодумців. Серед них 
—і колишній секретар 
парткому господарства, а 
нині голова виконкому 
І Іетрокорбівської сільради 
І. Ф. Пухальськнй, і керів
ник відомого її за межами 
області фольклорного ан
самблю Т. В. Гончаренко, 
і члени правління передові 
доярки О. І. Скнбіцька та 
В. Г. Коньо, та й всі пет- 
рокорбівчани. Ось хоч би 
й молодий механізатор 
Анатолій Шестопал — ще 
зовсім недавно, кажуть, по
думував, чи не податись 
йому в місто. Але якщо 
лишився в. рідній ГІетро- 
корбівці, якщо називають 
його нині серед кращих у 
пстрокорбівській трактор
ній бригаді, то це найпер
шо тому, що побачив: рід
ний колгосп з року в рік 
набирає сил, і життя в ньо
му стає цікавішим. Бо он 
і клуб новий збудували — 
такого, певно, і в Новго-

родці нема, та й не стоїть 
він, як то ще деінде буває, 
пусткою, збираються до 
нього люди, бо є чого — 
тут і аматорські гуртки, й 
бібліотека, й кіно. Більшає 
й молоді — он в Пегро- 
корбівці заклали 
Новоселів, сім

'на ній уже піднялося, 
поряд — ще одна така 
вулиця...

Та, мабуть, головне, чого 
не міг не зауважити Ана
толій, як і багато інших 
колгоспників, — це особ
лива довіра до своїх, пет- 
ронорбівських. корбомико- 
лаївських. білопільських 
людей. Віра в них.

Більше тут стали покла
датися иа власні сили. Бу
дують господарським спо
собом, відмовились від за
їжджих бригад скиртуваль. 
ІІНКІВ.

— Виконувати поставле
ні перед нами завдання,— 
говорить В. М. Павленко, 
— вирішувати наші сьо
годнішні проблеми треба 
планомірно і не відклада
ючи, взявшись за діло гро
мадою. А для цього треба, 
щоб кожен відчував свою 
потрібнісгь, важливість на 
цій землі, щоб мав право 
гордитися у спільних до
сягненнях і справами сво
їх рук.

вулнцю 
будинків 

А
Ж

Важцо не погодитися з 
цими словами голови. 5о 
хіба не стало вже сумним 
фактом: втрачається віко
вічний потяг селянина до 
землі, смак до роботи на 
ній. Сьогоднішня сільська 
молодь нерідко скептично 
ставиться до можливості 
творчо й цікаво жити, пра
цюючи в колгоспі. Чи не 
від поступової втрати по
чуття господаря почина
ється той скепсис?

Я вирішив запитати про 
це у вчителів Петрокорбів- 
ськиї школи (т-^ы самої, 
що подавно стал^гсеред- 
ньою), ЯКИХ МИ ПІДВОЗИЛИ 
до колгоспного току в Бі
лопіллі — вони влітку ВЗЯ
ЛИСЯ попрацювати там. І 
почув у відповідь:

— Нам важко судити 
про інших, але за два ро
ки роботи середньої шко
ли в Петрокорбівці багато 
чого змінилося на краще в 
профорієнтації учнів. І 
найголовніше — появилась 
можливість залучати стар
шокласників до роботи на 
землі у себе вдома, на тих 
же ланах, де працюють їх
ні батьки. А потім. вони 
самі бачать турботу про 
людей взагалі, й особливо 
про молодих з боку прав
ління...

Любов до зем.--^ Певно 
не може бути вонхО&с-ран. 
тною, емпіричноютЧдослою 
на «мудрих навчаннях»
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У відповідності з реформою загальноосвітньої і 
професійної школи з 1 вересня цього року в країні 
здійснюється поступовий перехід на навчання дітей 
шестирічного віку. Це питання, безперечно, хвилює 
молодих батьків. Про основні положення щодо орга
нізації навчання і виховання шестирічних першоклас
ників редакція попросила розпести інспектора шкіл 
відділу народної освіти облвиконкому А. В. САР- 
ЖЕВСЬКОГО.

J — Протягом кількох po
ll 3 області проводиться

Яж&спрямована робота по
І створенню необхідних 

умов для здійснення пере
ходу на навчання дітей 
шестирічного віку. Зміц
нюється матеріальна, наз- 

в чально - методична база в 
Л школах та дитячих дош

кільних закладах, вирішу
ються питання організації 
навчально - виховної робо
ти в дитячих колективах. 
Плановими завданнями пе
редбачено посадити за 
шкільні парти нинішнього 
Першого вересня 4200 ді
тей шестирічного віку. Для 
їх зарахування до першо
го класу необхідні такі до
кументи: заява батьків, або

осіб, що їх замінюють, сві
доцтво про народження 
дитини (пред’являється 
під час зарахування), ме
дична довідка про стан 
здоров’я (форма 026/у). 
Згідно заяв батьків діти 
зараховуються до груп 
продовженого дня,

Передбачено повне
охоплення комплексним 
медичним оглядом дітей 
за рік до початку навчан
ня з шести років. Функціо
нальна готовність визнача
ється лікарями дитячої до
шкільної установи спільно 
з вихозателями чи праців
никами дитячих поліклінік. 
З дітьми, які мають відхи
лення в стані здоров'я, 
проводиться комплекс лі

карняних та оздоровчих 
заходів.

Підручники для школя
рів видаються школою. 
Для учнів - шестирічок на-

ВАША
ДИТИНА-
УЧЕНЬ

лагоджено випуск шкіль
ної форми необхідних роз
мірів. Батьки зможуть 
придбати навчальне при
ладдя, необхідне в першо
му класі: кулькові ручки, 
фарби, кольоровий папір, 

зошити з друкованою ос
новою за свій рахунок-

Програма навчання шес- 
тирічок спрямована на їх
ній гармонійний розвиток, 

і! До редакції все часті- 
у ше надходять листи з 
■ проханням розповісти, 

йк все ж таки оформити 
сина чи доньку до загаль
ноосвітньої школи з шес
тирічного віку.

Інші ж читачі, примі
ром, Г. Волок з Кірово
града, С. Андрусенко з 
Новоархангельсь кого, 

. Т. Тараканова з Голова- 
п нівського районів цікав

ляться, чи сядуть за пар
ти шкіл області діти- 

И шестнрічки.

включає з себе навчання 
грамоти та розвитку мов
лення, початкове знайом
ство з математикою. Таб
лицю складання як основу 
формування обчислюваль
них навичок діти почнуть 

вивчати в першому і про
довжать у другому класі. 
Крім цього, в першому та 
другому класах вводиться 
новий навчальний пред
мет, курс соціально - по
літичної спрямованості — 
ознайомлення з навколиш
нім світом. Діти шестиріч
ного віку займатимуться 
також фізкультурою, об
разотворчим мистецтвом, 
музикою і співами, пра
цею.

Зрозуміло, що батьків 
хвилює питання, як краще 
підготувати шестирічок до 
школи. По-перше, необхід
но пам’ятати, що попереду 
нелегкий навчальний рік. 
Тож важливо зміцнення 
здороз’я в літній період. 
Гігієнічна раціональна ор
ганізація режиму для дітей 
цього віку повинна перед
бачати: відпочинок на по
вітрі не менше як 3,5 го
дини, нічний сон триваліс
тю 11 годин (додатковий 
денний сон — дві години), 
чотириразове харчування.

Особливу увагу слід 

звернути на розвиток мови 8 
дітей: заохочувати їх ба- В 
жання поділитися своїми У 
враженнями, терплячими І 
бути до розповіді малюка, 1 
навчати викладати свої 
думки докладно, у ввічли
вій формі.

І не треба спеціально 
готувати до школи, навча
ти його писати, читати, ра
хувати. Це зробить на уро- » 
ках педагог. Читання і ра
хування «через силу», 
особливо у вечерній час 
лише поглиблює стомлюва
ність дітей, викликає у них 
природний протест і як 
наслідок погане само
почуття.

Не слід забувати і про 
те, що дотримання домаш
нього режиму, забезпе
чення дітей повноцінним 
відпочинком, виключення 
перегляду тривалих емо
ційно насичених телепере- Я 
дач перед сном повинні Ц 
стати для батьків в період Н 
підготовки до школи і нав- 8 
чаня дитини в 1 класі го- и

Приємно ось гак, під час відпочинку, проїхагись степом на підводі. А потім 
знову гуртом до роботи. Учні Новопразької середньої школи № 1 під час літніх 
канікул працюють у колгоспі імені Леніна Олександрійського району. Бригадир 
городньої бригади Раїса Лень задоволена роботою школярів. Особливим тру- 
долюбством серед них відзначається Олег Оремдар (його ви бачите на знімку 
зліва на передньому плані).

Овочі, що збирають учні, йдуть на прилавки овочевих магазинів у різні міста 
нашої області. Фото В. ГРИ5А.
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пустослозіо. Сама суть цьо
го поняття — життя у всій 
своїй невпинності й конк
ретності. Тому й смішно 
було б виховувати в дітях 
цю любов, не опираючись 
на діла колгоспного села, 
на конкретні факти ного 
життя. Селу потрібні люди 
не просто закохані в нрасу 
степів; їхня любов має бу
ти не споглядальною, а 
діяльною, і цьому найкра
ще вчити на прикладі 
Старших.

Отже — з чого почати? 
Нема таких рецептів. Але в 
Петрокорбівці зуміли знай
ти свій варіант, свій під
хід, в основу якого лягли 
заходи не надто вже не
звичайні, але підказані са
мою логікою нашої пере
будови, нашого поступу. А 
виходили з того, що любов 
до землі, як і всяка любов, 
чудеса творить — істина, 
зві-'И^рін не нова.

Ь »^психологію «хоч де, 
аби не дома-, яка прижи
валася на селі роками, не 
так то легко переламати. 
Ту- потрібно діяти, знову 
ж таки, не одними слова
ми, а ділом. Щоб відчувати 
себе причетним до життя 
рідного села було почесно 
й Престижно. Щоб мати 
підстави гордитися цією 
причетністю... Певно, при
близно так міркували й 
правлінці колгоспу імені 
Мйуріна, приймаючи рі- 
шеннд про будівництво 
музею.

А ТАБЛИЧЦІ БІЛЯ 
входу значиться: «Іс- Н 

торячний музей Петрокор- 
бівської сільради Новго- 
родківського району». Са
ке таку назву обрали не 
випадково, адже на стен
дах .музею зібрано чимало 
матеріалів з життя всіх 
СІЛл?КІ входять до долгое- 
гм-^ліі Мічуріна, і це по
винен’відчувати кожен, хто

заходить сюди. Нема сіл 
забутих, безперспективних, 
як не повинні забуватися 
діяння й досягнення наших 
дідів та батьків.

Дещо несподіваним для 
сільського музею стендом 
відкривається екпозиція 
Петрокорбівсьного: зарод
ження державності східних 
слов’ян. Ниївсьна Русь... І 
дал: від стенда до стенда 
відвідувач прослідковує 
багатовіковий шлях свого 
народу — нрізь шляхетсь
ку неволю й козацькі бун
ти, крізь поневіряння й 
безправ’я — до революції. 
Дуже багато документів і 
експонатів розповідає про 
роки колективізації, про 
перші здобутки колектив
них господарств. Фотознім
ки перших стахановців, 
героїв - земляків пори Ве
ликої Вітчизняної. Кавале
ри ордена Леніна — Л. М. 
Пустовіт, Г. Я. Буйволенко, 
Л. Є. Конопацьна. Слава 
колгоспу, гордість його...

Фотографія нового мемо
ріалу героїв Великої Віт
чизняної в сільському пар
ку Слави — а сам цей парк 
шумить тут же, за стінами 
музею. Неподалік знахо
диться 
школа, 
житловий будинок, і 
довий дитсадок, і ще, 
ще новобудови...

Проїжджаємо вулицю 
Молодіжну. А ось і цент
ральна — імені Леніна. Ко
ло обійстя передового ме
ханізатора С. Б. Бордуно- 
са тріпоче на вітрі черво
ний прапорець, а напис 
біля нього повідомляє, що 
тут живе переможець со
ціалістичного змагання 
жниварів колгоспу 
року. Сьогоднішня 
сьогоднішня історія 
дість колгоспу.

if нова красуня- 
і lG-квартириий 

чу- 
й

198G 
слава, 
і гор-

Дороги (і брукозані, й 
асфальтовані), новобудови, 
розлогі поля й садки, гар
ні ставки (їх аж одинад
цять, в кожному селі є) — 
то самий лише початок 
завтрашнього дня колгос
пу імені Мічуріна. Бо мо
лодий голова вже мріє про 
інше, краще:

— Найближчим часом, 
як завершимо реконструк
цію усіх ферм і тракторних 
бригад, подбаємо про ду
шові, магазини на кожній 
тваринницькій фермі, а там 
і сауни збудуємо для тва
ринників і механізаторів. 
Це щодо побуту, а на ви
робництві — механізація 
всіх процесів протягом 
найближчих років.

Зараз, коли я дописую 
ці рядки, мені раптом при
гадуються слова, почуті в 
Петрокорбівці: «Перебудо
ва — теж будова». Так 
сказав І. Ф. Пухальськйй, 
голова сільради, під 
нашої розмови про 
спективи населених пунк
тів колгоспу імені Мічурі
на. І справді, тут перебу
дова і в психології людей, 
і в управлінні господарст
вом знаходиться в тісній 
взаємодії з розбудовою 
колгоспних сіл. Та найго
ловніше, мабуть, тут ось 
що: розбудова ця йде не 
окремо від духовного жит
тя сільчаи; вона — один з 
ТИХ могутніх факторів, які 
формують світогляд, заці
кавленість, активну життє
ву позицію сьогоднішніх 
молодих хліборобів. І тих, 
хто стане хліборобом зав
тра.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Новгородківський район.

час 
пер-

Триває передплата
Гризає передплата на га

зети і журнали на 1987 
рік. Це важливий і відпо
відальний період для пра
цівників зв'язку, розпов
сюджувачів преси, всіх 
людей. Що передплатник 
бажає читати в наступному 
році? А вибір великий — 
всі газети і журнали роз
повсюджуються без обме
жень. Не лімітуються ти
ражі журналів «Наука и 
жизнь». «Радио», «Техника 
молодежи». «Юность». 
Тож розлімітовано майже 
всі молодіжні видання.

Нинішнього року дода
ток до журналу «Сельская 
молодежь», «Подвиг» роз
повсюджується виключно 
тільки серед молоді, яка 
живе і працює в сільській 
місцевості: передовиків
виробництва, комсомольсь
кого активу, Умовами пе
редплати передбачено 
оформлення індивідуаль
ної передплати на додаток 
до газети «Комсомольская 
правда» — «Собеседник» 
комсомольським активіс
там в розмірах виділених 
тиражів.

Підбиваючи підсумки пе
редплати на 1987 рік, тре
ба зауважити, що не всі 
комсомольські організації, 
трудові колективи забез
печені молодіжною пре
сою. Так, республіканська 

газета «Молодь України» 
надходить в область тира
жем 12718 примірників — 
на кожну тисячу комсо
мольців 87 примірників. 
Значно вище обласного ці 
показники в Добровелич- 
ківському — 253, Ульянов
ському — 230, Петрівсько- 
му — 228, Онуфріївському 
— 213 та інших районах. 
Дещо менший тираж в об
ласті на республіканську 
газету «Комсомольское 
знамя».

Особливо незадовільно 
проходить передплата на 
ці видання в містах Олек
сандрії, Знам'янці та Світ- 
лозодську. В обласному 
центрі насиченість пресою 
молодіжних республікан
ських видань складає ли
ше 20 примірників. З цьо
го можна зробити висно
вок, що комсомольські ва
тажки, активісти не скрізь 
контролюють хід перед
плати на молодіжні видан- 
ня.

Значно кращі наслідки 
передплати на обласну га
зету «Молодий комунар», 
тираж якої збільшився по
рівняно з минулим роком 
і становить більше 60 тисяч 
примірників, а в цілому по 
області на кожну тисячу 
комсомольців газету пе
редплачують 430 читачів. 
Найбільше в таких рано- 

нах, як Компаніївському — 
611 примірників, Онуфрі- 
щському — 597, Олексан
дрійському — 539, Добро- 
величківському — 504, 
Вільшанському — 475. 
Але є райони, де в колек
тивах ще дуже низька на
сиченість передплати. На
самперед це в Голованівсь- 
кому — 294, Олександрів- 
ському — 298, Світловод- 
ському — 332 примірники 
та деяких інших районах.

Передплата розпочала
ся, час іде, а повідомлен
ня з місць надходять не
задовільні, бо не всі ще 
комсомольські організації 
виділили громадських 
уповноважених для роз
повсюдження преси в сво
їх колективах Чомусь не 
всі підприємства, госпо
дарства й установи вра
ховують комсомольські ви
дання по відомчій перед
платі.

Передплата триває. Тож 
треба подбати, щоб вона 
пройшла організовано і 
газети та журнали потра
пили в кожен дім-, в кож
ну сім’ю.

Л. РАТУШНИЙ, 
начальник служби по 
розповсюдженню пре
си обласного виробни
чо - технічного управ» 
ління зв’язку.
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Образ, створений ар
тистом на сцені, посту
пово зростається з його 
подобою. Інколи — да
вайте погодимося! — 
власний духовний світ 
артиста такий бідний, та
кий вражаюче не схо
жий на світ свого героя, 
який створюється завдя
ки таланту режисера, 
сценариста, колег, що 
прилюдне виявлення цьо
го внутрішнього 
загрожує гіркою 
платою — втратою

звучить, тим 
вірять. Мені 

із слухачів 
що такпм- 
роками при

бий дужість

світу 
роз- 
по-

фальшивіше 
менше йому 
багато хто 
признається, 
от чином їм 
щеплювали
до пісні на громадянсько- 
патріотичну тематику, Я 
за таку творчість, яка те
му лозунга, плаката під
носить до висот справж
нього мистецтва.

— У зв’язку з цим, Ва
лерію Яковичу, як оціню
єте критичні висловлюван
ня на вашу адресу Родіє

СЮЖЕТИ»

пуляриості і довір’я гля
дачів. Такий артист при
речений «завжди бути в 
масці». І на сцені, і у 
«відвертій» бесіді з гля
дачем, і в телевізійному 
інтерв’ю. І, навпаки, за
мовчування своєї твор
чої і громадянської по
зиції загрожує артисту 
обдарованому викресле
ним сприйняттям 
особистості.

Валерій Леонтьєв під 
час нашої бесіди трима
ється природно 
верто. Мені 
однією з ознак 
завжди була 
відвертість. Талант при
ховувати не треба. 
—Чимало любителів му

зики поки що, па жаль, 
замкненні па естраді, нотна 
грамота для більшості — 
китайська грамота. Мож
ливо, саме тому ми від
значаємо в музиці сірість, 
застій. Як ви бачите шля
хи прискорення в музич
ній творчості, що значить 
для естрадного артиста 
«працювати по-новому»?

— Лозунг «працювати 
.по-новому» для мене не 
новий. Я давно вже праг
ну працювати саме так. 
Однією з найголовніших 
сфер культури є пропа
ганда животрепетних тем. 
Найсерйозніша проблема 
сьогодні — збереження 
миру. В мистецтві вирішу
вати її треба по-новому, 
тобто гостріше.

Дехто звично надягає 
костюм, сорочку з крават
кою і співає, вважає себе 
зобов’язаним співати. 1 
чим гучніше співає, тим

його

і ВІД- 
здається, 

таланту 
щирість,

му смаку йде і 
те, як нерідко 
журналісти пи
шуть про вас?
Вся увага — 

зовнішньому, 
рекламному.

В серйозного слухача 
підриває довір’я до вас. У1 
слухача, якого приваблю
ють до вас якраз ці зов
нішні форми, закріплю-1 
ється стереотип сприйнят
тя Валерія Леонтьева як 
такого собі моторного спі
вака, котрий надзвичайно 
уважно ставиться до сво-1 
їх естрадних костюмів, — 1 
і по тому. Чому б вам не 
розповісти про свої творчі 
плани в пресі?

— Я підготував першу1 
статтю для «Советской 
культуры».. (Стаття В. Ле
онтьева була видрукувана 1 
в цій газеті 26 квітня 
го року — авт.).

* * *

за од- 
ця 
не

ва Щсдріиа на VII з’їзді 
Спілки композиторів
СРСР?

— Вважаю, що сам Ро
діол Щедрій з моєю твор
чістю не знайомий в тій 
мірі, яка дозволила б йо
му дати об’єктивну оцін
ку. Якби він прийшов па 
мій концерт, він змінив би 
свою точку зору.

— Як ви агітуєте за но
йоні форми виконавської 
майстерності у вашій про
грамі «Зоряні сюжети»?

— Я прагнув, щоб тих, 
хто за звичкою прийшов 
на концерт лише
ним — розважитись, 
програма примусила 
тільки побачити яскраве 
видовище, а й глибоко за
мислитись про тс, що, 
крім проблеми «де б ку
пити хороший холодиль
ник», є інші проблеми, го
ловна з яких — турбота 
про збереження майбут
нього планети. Хотів би, 
щоб слухач вкотре відчув, 
яка прекрасна паша Зем
ля, що вона разом з усі
ма нами лиш“, маленька 
частина космосу.

— У вас велика попу
лярність. Чи ризикнули б 
ви нею підтримати слабку 
пісню, але на потрібну те
му, так би мовити, щоб 
цю пісню витягнути?

— Ні в якому разі. Та
кі пісні я виконувати не 
буду. Пісня повинна бути 
талановитою, інакше во
на відштовхне вимогли
вого слухача, виховувати
ме поганий смак.

— А вам не здається, 
що не на користь добро-■іпм ікиїїиїї співає, шя 11

і

цьо-

«ДЕ НАМ ПОЩАСТИЛО 
НАРОДИТИСЯ» "^2=

Так, розмова про пам’ятники історії і 
культури, стаття К. Терентьево? «Якби ви 
вчились так, як треба» (Молодий кому
нар» за 24 липня 1986 року), давно наз
ріла. Про це говорили заступник началь
ника відділу у справах будівництва і 
архітектури облвиконкому В, А. Візняк, 
голова правління Товариства охорони 
пам’яток історії та культури Г. П. Мед
ведева, другий секретар міськкому ком
сомолу О. Котов. Про те, що питання, 
порушені в статті К. Тєрентьєвої, турбу
ють багатьох людей, свідчить і перспек
тивний план роботи Товариства охорони 
пам’яток, затверджений облвиконкомом. 
План розроблено до 1990 року. В ньому 
згадується 98 пам'ятних знаків, зв'язаних 
із перебуванням видатних діячів культури 
в нашому краї. Чесно кажучи, я навіть 
не підозрювала, що їх так багато. У То
варистві не припиняється розшук мате
ріалів, тож треба думати, що таких пам’
ятних знаків (в основному це меморіаль
ні дошки) буде набагато більше. Кірово- 
градщина справді як музей. Забігаючи 
наперед, скажу, що до плану включено 
і згадувані автором статті меморіальні 
дошки на честь видатного співака О- Пе
трова, Ференца Ліста, А. Фета. Крім то
го, будуть встановлені /меморіальні до
шки пам'яті Л. Українки, М. Мусоргсько- 
го- Ф- Шаляпіна, Г. Нейгеуза, М. Некра
сова та багатьох інших.

У 1987 році заплановано нарешті вста
новити меморіальну дошку у селі Зеле
ний Гай Знам’янського району на честь 
Г. П. Похітонова, художника, який малю
вав самого Льва Миколайовича ТолстогоІ

Тут нібито йде на краще. Але ніхто з 
учасників розмови не міг нічого певно
го сказати про інші історичні споруди, 
згадувані у статті. Наприклад, чи будуть 
проведені якісь роботи у Новомиргороді 
по увічненню пам'яті Є. П. Оболенсько- 
го. В- А. Візняк, до якого я звернулась з 
цим питанням, лише руками розвів.

В. А. ВІЗНЯК: Почекайте, нам би Кова- 
лівську церкву довести до ладу. Про неї 
скажу конкретно: реставрація ось-ось 
почнеться.

Г. П. МЕДВЕДЕВА: У нас немає кому 
займатися реставрацією. Цим лише 
Держбуд відає, він вирішує, що включа

ти у план, а що ні. А реставраторам 
Держбуду роботи у Києві вистачає. Доб
ре, що будемо реставрувати Ковалівсь.ку 
церкву.

О. КОТОВ: 3 ініціативою реконструк
ції Ковалівської церкви кіровоградський 
комсомол виступав давно. Та сил енту
зіастів недосить — лише спеціалісти мо
жуть реконструкцію зробити на високому 
професійному рівні, щоб і зал органної 
музики організувати.

Чому ж у Ганни Павлівни немає ентузі
азму у голосі, коли вона говорить про 
реставрацію церкви? Зрозуміти неважко. 
Хоч Держбуд і включив реставрацію у 
план, роботи там не починалися і коли 
почнуться—невідомо- А можна було б 
провести реставрацію, коли церква бу
ла ще в більш-менш пристойному ВИ
ГЛЯДІ, тоді б не довелось витрачати ба
гато коштів зараз. А все наша безтур
ботність, байдужість

КОР.: А щодо усипальниці Расвських? 
Вас не турбує її доля?

Г. П. МЕДВЕДЕВА: Турбує, плануємо 
дах перекрити. Але повторюю, через 
відсутність реставраторів доводиться че
кати з моря погоди.

Усипальниця Раєвських знаходиться на 
території колгоспу «Зоря комунізму» 
Олександрівського району. Колгоспові 
самому слідкувати за станом усипальни
ці важко. Але коли чекати, поки виділ.^і 
реставраторів, поки знайдуться потргбм 
кошти, що ж станеться з усипальницею? 

А з пам'яттю прийдешніх поколінь? Дія
ти треба вже сьогодні.

Пам’ятки історії та культури пов'яза
ні з нашим сьогоденням набагато тісні
ше, ніж іноді здається. Хіба не відчуваєте 
ви, залишаючись на самоті з книгою, 
слухаючи музику, зупиняючись перед 
картиною старого майстра, потреби за
питати у самого себе: а який я? Так і з 
пам'ятками давними- Ми цікавимось, як 
жили наші предки і подумки порівнює
мо, як живемо ми. Я маю на увазі не ци
вілізованість, а те, що називаємо духов
ністю. Внутрішнім світом людини, для 
якої існує і мить, і вічність. Мить — наше 
життя, вічність -— наша пам'ять. А пам'
яті потрібен притулок

В. ЛЕВОЧКО.

же 
реа-

Ґ ось 
вдалося ЦЦИ|
лізуватп задум, про який 0 
він казав?

Вдалося багато. Співак, 
безумовно, мав повне пра- ( 
во відверто закликати( 
глядача: «Хай буде ни-( 
точка від серця вашого до ( 
мого». Програма'сподоба
лася глядачу. Були й сот
ні тих, хто шукав зайвий ( 
квиточок ще в станції х 
метро, були квіти, овації. 11 
Але було й те, що не мо
гло не викликати розчару
вання. і

Деякі пісні, незважаю- 1 
чи на те, що написані не
давно, — архаїчні за му- г 
зичним рішенням, текстом,, 
вторинні за своїм сценіч
ним втіленням. Безумов
но, ніхто не вимагає, щоб 
кожна пісня стала ше
девром, але пісня сюжет
на, на важливу тему 
повинна бути схожа 
знаменитий шлягер 
долю зеленого світлофора.

Цікаве оформлення про
грами. Майстерно вико 
рнстовуються дими, світ
ло. Однак при цьому зов
сім несподіваними були 
часті звукові 
апаратура < 
шумовий фон. 
ним, холодним був 
дебалст порівняно 
пластичністю самого 
вака.

концерт. Як
В. Леонтьеву

не
на 

про

<о-
ЛТ-І

перешкодп, 
створювала 

Механіч- 
кор- 

з 
спі-

С. ТОЙМА, 
журналіст, 

м. Київ.

У світі

Хоч листа й не
Наша читачка з облас

ного центру Г. Грабовська 
скаржилась у листі до ре
дакції: па центральному 
ринку брудно. Столи не 
миються від фруктів І-ово
чів, які тут продаються. 
Па бруд не звертають ува
гу ні базарювальиикп, пі 
санітарний лікар, ні адмі
ністрація ринку.

Копію листа було наді
слано міській санітарно-

було надруковано
епідеміологічній станції. 
Ось що відповів головний 
санітарний лікар Є. О. Вла- 
сов.

— Факти, наведені в 
листі, мали місце, торгові 
столи прибираються не
якісно. Сталося це тому, 
що ринок перейшов на 
продовжений графік робо
ти у весняно - літній пері
од: з 6 години ранку до 
21.00 наказом по об’єднан

ню дирекції ринків від 
17.06.1986 року, № 59.

У вечірні часи адміні
страція не контролює 
якість прибирання. Крім 
того вночі столи викорис
товуються як спадйЯф міс
ця торгуючими громадяна
ми, які приїжджають з 
інших районів області. Го
тель не забезпечує потре
би ринку в місцях.

Виявлені недоліки дове
дені до відома дирекції, 
дано вказівку про їх усу
нення. Скарга Грабовської 
залишена на контролі.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
тварин
У Голландському місті 

Флевохоф недавно від
бувся традиційний що
річний «День дітей і 
тварин». У цьому святі 
можуть брати участь усі 
юні жителі міста, у ко
го є на вихованні домаш
ні тварини. Жюрі кон
курсу після довгих супе
речок вибирає «найкра
щу пару» дня. В ниніш
ньому році це почесне 
звання заслужено отри
мала одинадцятирічна 
школярка Джуді Зільст- 
ра зі своїм вихованцем і 
любимцем на ймення Іо- 
ша (на знімку).

Фото АПН—ТАРС.

17 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — Час. 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 — До
кументальний телефільм. 
9.20 — 33-й тираж «Спорт
лото». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — Служу Радянсько
му Союзу! 11.00 — Ранкова 
пошта. 11.30 — Клуб манд
рівників. 12.30 — Музичний 
кіоск. 13.00 — Сільська го
дина. 14.00 — Документаль
ний телефільм «Життя на 
землі». (Англія). 9 серія. 
14.55 — Поезія. Василь Фе
доров. 15.40 — Сьогодні — 
День Повітряного Флоту. 
СРСР, Виступ Головнокоман
дуючого Військово - Повіт
ряними силами заступника 
міністра оборони СРСР. дві
чі Героя. Радянського Союзу. 
маршала авіації О. М. Єфн- 
мова. 15.55 — Народні ме
лодії. 16.10 — Фільм «Гртня 
Корнакова». 18.00 — Міжна

родна панорама 18.45 —
Мультфільм. 19.35 — Нови
ни. 19.40 — Оперета, опере
та. 21.00 — Час. 21.45 —
Чемпіонат світу з баскетбо
лу. Жінки. Фінал. 23 20 —
Новини.

▲ УТ
Ю.ОО — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50
— «Вихояіу на ціль». Теле
фільм. 11.10 — Концертний 
зал «Дружба». 12.00 — Теле
фільм «Місто Куйбишев». 
12.50 — Доброго вам здо
ров'я 13.30 — І. Кальман. 
«Цигани». Вистава. Під час 
перерви — Новини. 15.30 — 
Село і люди. 16.00 — Сьо
годні — День Повітряного 
Флоту СРСР. Слава солдат
ська.’ 17.00 — Естрадні рит
ми. 17.20 — Для старшоклас
ників «Товариш». 17.55 —
«Уроки спілкування». 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Кіноконцерт на замовлен
ня трудівників Чорнобиля. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — Час. 21.40 — Худож
ній фільм «Парашутисти». 
23.10 — Новини

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! 

8.20 — Фільм «Ти повинен

жити». 9.40 — Російська мо
ва. 10.10 — Є. Рахмадіев. 
Концерт для скрипки з ор
кестром. 11.00 — IX літня 
Спартакіада народів СРСР. 
Теніс. 11.30 — 12-й поверх. 
Додаток до передачі «Світ 
і молодь». 13.20 — Програма 
Ленінградського телебачен
ня. 14.45 — Реклама. 14.50—' 
«Талант». Телефільм. 2 се
рія. «Всесвітня контора ви
находів». 16.00 — Розповіда
ють наші кореспонденти. 
16.30 — «Слідство ведуть 
ЗНАТОКИ>. <ПокірнсЛИголо- 
ви...>. Телевнстава. —•
Із скарбниці світової музич
ної культури. П. Чайковсь- 
кий. Кантата «Москва». 18.30
— «Наш дім». Тележурнал. 
19.35 — Поезія Вірші К Си
монова читає Л. Гур-: 
ченко 20 00 — Вечірня каз
ка. 20.15 —- Міжнародний 
турнір з регбі. Збірна СРСР
— збірна Румунії. 21.00 — 
Час. 21.45 — Фільм «Особис
ті рахунки»
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