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Проблеми

Ось взяла до рук 
«Молодий комунар» за 

І 28 серпня. Відразу ж 
читаю на першій сто
рінці під рубрикою 
«Перебудова: твоя по
зиція» запитання: «Як 
підняти авторитет і 
бойовитість первинних 
комсомольських орга
нізацій? Які назріли пи
тання..? Як викликати 
у молоді інтерес..? І 
справді, як?

У вашій комсомоль
ській організації 21 
чоловік. Здавалося б, 
іцо тут повинні бути 
злагода і взаєморозу
міння. Адже звичніше, 
що у великого колекти
ву великі турботи і на-

впаки. Але тут якраз 
той випадок, коли у ма
ленького колективу 
великі проблеми. А 
все через те, що немає 
отого взаєморозуміння, 
згуртованості серед 
комсомольців навколо 
спільної справи. Про 
все це ми говорили на 
останніх комсомоль
ських зборах. За час, 
поки працюю на «Чер
воному Жовтні», не 
пам’ятаю, щоб вони 
проходили так жваво, 
як цього разу. Хоча 
бойовитості 1 мало, та 
все ж... Тоді було ви
рішено створити КМК. 
Реакція комсомольців 
була різнею. Та біль
шість висловила щось 
подібне: «Іїу, якщо вам 
треба, то ми згодні». 
Тобто, якщо це треба 
секретареві комсомоль
ської організації, чле
нам бюро, то воші, так 
і бути, погоджуються. 
Ось що страшне, коли 
є «ви» і «ми». І цей 
бар’єр насамперед тре
ба долати. КМК нам за
раз просто необхідний. 
У наших комсомольців 
повинна бути спільна 
справа, щоб вона була 
«нашою». Тут пас має 
підтримати дирекція 
заводу.

Н. ВАСИЛЬЄВА, 
член бюро комсо- 
/лопьської організа
ції кіровоградсько
го зазоду «Червоний 
Жовтень».

ЯК ВИКОНУЮТЬСЯ СОЦЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

ГРУПКОМСОРГУ ТАК І личить
Коли за підсумками 

першого місяця року Світ
лана Брунь випередила 
свою наставницю Тетяну 
Ладанюк, це декого зди
вувало. Тетяна Ладашок 
раділа за свою ученицю, 
але, звичайно, не змирила
ся із своїм результатом. 
Досвід зробив свою спра
ву: поступово Тетяна ви
йшла на звичні, передові 

позиції свого комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву. Як і личить груп- 
комсоргу. Зобов’язавшись 
до кінця року надоїти 
4500 кілограмів, Тетяна за 
вісім місяців року вже 
одержала по 3598.

Під стать своєму ватаж
ку і весь КМК, в якому 
працює сузір’я чудовпх 
доярок — керівник колек
тиву молода доярка М. С.

Савчснко, перша семвти- 
сячниця області Н. Ф. Ля- 
люк та інші. Сумлінна 
праця, високий рівень со
ціалістичного змагання 
плюс непогані умови для 
продуктивної праці — ось 
головні секрети їхніх успі
хів. >

Саме ці доярки у перед- 
з’їздівському соціалістич
ному змаганні до початку 
роботи ХХУ-ІІ з’їзду КПРС 
виконали план трьох міся
ців. Тоді й була закладена 
надійна основа для успіш
ної роботи. І не тільки ма
теріальна, а й моральна: 
успіх передовиків окри
лив інших, просто-таки 
змусив працювати усіх з 
повного віддачею.

Вдивляючись у рядки 
річних соцзобов’язань і ре
зультатів господарювання 

за дві третини року, розу
мієш: усім дівчатам до сна
ги перекрити намічене. 
Вже зараз від фуражної 
корови надоєно по 3315 кі
лограмів молока, що скла
дає 138 процентів восьми- 
місячпого завдання. До ре
чі, все молоко здається 
першим сортом, з базис
ною жирністю 3,4.

КМК доярок імені 60-річ- 
чя ВЛКСМ М. Савчснко 
впевнено дивиться в май
бутнє. Колектив з багати
ми традиціями, пеодпора- 
зовий переможець район
ного соціалістичного зма
гання має всі підстави і 
нинішнього року вибороти 
першість.

П. РОДИНСЬКИЙ, 
інструктор райкому 
комсомолу.

Гайворонський район.

Наталка АНДРІИЧУК, 
Ірина ГЕРАСИМОВА, Ок
сана ЛІЗАНЕЦЬ, Світлан-* 
на КІРОВА, Галинка 
КРАВЧЕНКО, Тетянка 
НЕСТЕРЕНКО. Оленка 
ШВЕЦЬ та Ігор МАЛУХА 
— учні Тишківської серед
ньої школи № 1. Під час
літніх канікул, вони нада
ли вагому допомогу тва
ринникам колгоспу «Ук
раїна», працюючи на роз
доюванні корів, підвезенні 
кормів на молочнотоварну 
ферму № 1. Правління, усі 
колгоспники щиро вдячні 
юним помічникам. Хтозпа, 
може саме цьогорічна пра
ця у тваринництві визна
чить подальшу трудову до
лю школярів.
Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

Добровеличкіоський 
район.

<КСР.Т Миколо Володими
ровичу! Після позаминуло- 
річного успіху кіровоград
ських «укурудзоведів, ко
ди господарства області 
одержали мільйон тонн зер
на качанистої, 1985 рік не 
псрадувас.

М- В. ЄРЕМЕНКО: Керів
ники господарств, спеціа
лісти одностайно засвоїли: 
поповнити недобір зерна 
можна тільки кукурудзою. 
Тому увага «королеві по
лів» тоді була приділена 
як ніколи висока.

Минулого ж року площі 
під посів кукурудзи зай
няли -183 тисяч гектарів, 
що склало три чверті до 
площ 1984 року. За цих 
умов брався курс пере
вершити попередню вро
жайність. Не вдалося. На 

- мою думку, основна при
чина цього така: успіх за- 
колисаЙ^ багатьох госпо
дарствах чомусь подумали, 
ЩО «витягнуть» кукурудзу 
по Інерції- Розміщення ка
чанистої на неякісно під- 

по- 
всіх
по-

чанистої на неякісно 
готовлених площах, 
славлення уваги на 
етапах вирощування і 
значились на кінцеве//.у 
результаті: урожайність
зменшилась проти попе
реднього року.

Нинішнього року не зва
жувати на об’єктивні труд- 
гіоЩі- не можна. В той же 

і'Мас1 непокоїть низька 
<к^тура землеробства в 
цілому ряді Г............ ........
Причому, в нас 
фактів, 
можна 
ВІСТЬ, і 
Давайте порівняємо куку
рудзу Лспедарств, що 
знаходячи поряд. Ось

господарств, 
є багато 

коли водночас 
бачити і дбайли- 
безгосподарність.

УРОЖАЙ-86

скажімо, землі колгоспу 
«Зоря комунізму» Новс- 
архангельського району і 
колгоспу «Україна» Ново- 
миргородського. Кукуруд
зяні поля межують. І що 
ж? В «Зорі комунізму» не
безпідставно націлились 
на 100-центнерний показ

ІНТЕРВ'Ю

СОРТИ
Відійшли В минуле хліборобські жнива. Та робоча 

напруга па полі не спадає. Цьогорічні погодні умови 
визначили більш ранні строки збирання кукурудзи на 
зерно, ніж це було в минулі роки. Наш кореспондент 
повів мову із заступником голови облагропрому — 
начальником відділу по виробництву, заготівлях і 
переробці продукції рослинництва М. В. Єременком 
саме про кукурудзяні жнива в області.

ник, а в «Україні» .. не по
вірите — в 3—4 рази мен
ший. Які тут можуть бути 
коментарі!

КОР.: Ви нічого не ска
зали ппо сорти...

М. В. ЄРЕМЕНКО: Не 
сказав, бо сорти — не ви
правдання. Нині вони пі
дібрані дуже вдало. 
«Краснодарський-303» зай
має майже половину усіх 
площ кукурудзи, високо
врожайний. А відкриває 
сезон збирання «кубан- 
ський-275», який, крім ви
сокої врожайності, відзна
чається посухостійкістю.

КОР.: Ряд господарств 
не створили надійного за
пасу кормів для греглад- 
сьної худоби...

М. В. ЄРЕМЕНКО: Нині 

треба взяти від землі все 
те, що на ній виросло. Не 
згубити ні стеблини, ні 
качана! Максимально ви
користати ту поживу, що 
містить у собі в найкра
щому варіанті листо-стеб- 
лова маса. Жваво розпо
чали 'збирання качанистої 

с Онуфріївському, Гайво- 
ронському, Кіровоград
ському, Маловисківсько- 
му районах. Добра підго
товка техніки допоможе 
механізаторам цих (і та
кож Ульяновського) райо
нів зібрати кукурудзу на 
зерно в стислі строки. А 
про ще думають в Олек- 
сандрівському районі? Ку
курудзяні жнива по- 
справжньому там ще не 
почали- У Петрівськсму та 
Світловодсьиому районах 
кукурудза достигла знач
но раніше від розміщеної 
е центральній ’і західній 
зонах області, але збирати 
її тут теж не поспішають.

В області заплановано 

закласти 4,3 мільйона тонн 
силосної маси. Нині за
кладено лише 1,8.

КОР.: Пора, напевне, вда
ватись до серйозних захо
дів щодо стабільності ви
соких кормових запасів, 
зерновиробництва?

М. В. ЄРЕМЕНКО: Дійс
но, миритись із перебоями 

в кормовиробництві, ам
плітудними показниками 
урожайності ранніх зерно
вих не можна. Тому не
щодавно для стабільного 
виконання планів зернови
робництва у дванадцятій 
п’ятирічці в області схва
лено нову структуру посі
ву зернових. Вже наступ
ного року площі під ози
миною займуть 480 тисяч 
гектарів (з них значна час
тина вирощуватиметься за 
інтенсивною технологією), 
під зерновою кукурудзою 
— 250. Це складатиме 82,2 
процента посівів від усіх 
зернових.

Що ж спонукало до та
кого підходу в структурі 
посівів? По-перше, вивчен
ня результатів урожайнос
ті різноманітних зернових 
культур. По-друге, мож
ливість за таких умов на
уково обгрунтованих сі- 

'ВОЗМІН.
1 ще Як правило, пере

сів навесні озимих не дає 
бажаних наслідків, оскіль
ки кукурудза розміщує

ться на поверхнево оброб
лених площах, на яких 
для качанистої не бу
ло передбачено техноло- 
гічої підготовки земель
них угідь. Тому увага до 
озимих, аби уникнути їх
нього пересіву, повинна 
бути /лаксимальною. Тут і 
вчасна підготовка площ 
для сівби, проведення її 
в оптимальні строки, усіх 
етапів підживлення, вчас
не і якісне збирання. До 
речі, не сьогодні-завтра 
почнеться сівба озимих-

КОР.: Миколо Володими
ровичу, о окремих районах 
щороку кількість нсмсо- 
мольсько-молодіжних ла
нок кукурудзоводів (і не 
тільки!) зменшується. Бо 
часто їй не дуже охоче до
віряють основні ділянки 
роботи.

М. В. ЄРЕМЕНКО: Бу
дуть умови для праці і 
відпочинку, сучасні житло
ві будинки — молоді лю
ди не йтимуть із села, це 
точно. А що стосується 
довір'я... Я, наприклад, 
розумію ситуацію так: ке
рівництво господарства 
боїться довіряти складну 
техніку малодосвідченим 
юнакам, бо ті можуть «за
пороти» двигун або не
якісно обробити поле. То
му що досвіду мало. Звід
си висновок: молодь тре
ба вчити не тільки на ко
роткотермінових курсах, 
не два—три місяці, а о 
СПТУ, принаймні рік.

А що молодь вміє пра
цювати, вона вже довела, 
і не раз. Причому не гір
ше ветеранів.

Інтерв'ю взяв 
А- БЕЗТАКА.

ОСІННІЙ
ТЕЛЕТАЙП

Приклад ударної праці 
па піднятті зябу під цук
ровий буряк показує груп- 
комсорг тракторної брига
ди Володимир Рибачок. 
Щодня пін своїм тракто
ром Т-150 обробляє 23—26 
гектарів землі, що значно 
вище норми. Якість ро
біт — висока.

А в колгоспі «Росія» 
підняття зябу під цукрові 
вже завершили. Відзначи
лись два комсомольці — 
Анатолій Слюсарспко і 
Василь Телешко, які пра
цювали на тракторах 
Т-70.

Є. ВДОВИЧЕНКО. 
Вільшанський район.

* •* «

У господарствах району 
триває збирання соняшни
ку. Між собою змагаються 
колгоспи імені Комінтерну 
та «Росія». За всіма показ
никами комінтерпівиі по
ки що випереджають своїх 
суперників. Тут сумлінною 
працею відзначаються до
свідчений комбайнер Л. Л. 
Бсссопов та водій В. Ско
рий. Віктор вже перевіз 
482 центнери насіння.

У колгоспі «Росія» кра
щими па збиранні соняш
нику називають молодих 
механізаторів — комбай
нера комсомольця Сергія 
Довженка і водія Леоніда 
Голуба.

С. ДУЖОНКОВА. 
Онуфріївський район.
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Шестирічні Андрійко 
Ліпрун, Олекса Юрчков, 
Володя Куценко, Сергійко 
Чівіт та інші їх ровесники 
в супроводі старших ро
дичів вперше переступили 
поріг справжньої школи, 
їм, мабуть, просто не ві- 
рилося, що віднині вони 
вже першокласники, такі 
самі учні, як і оці гамірли
ві старшокласники.

Лагідно призітали пер
вачків Олена Миколаївна 
Ніколаєнко та Світлана 
Іванівна Кушнір. Широки
ми сходами повели їх на 
другий поверх — до класу. 
Який же просторий той 
коридор і. як багато тих 
класів! Крізь, відкриті две
рі було видно, як впевне
но розташовуються за 
столами старші. Від бать
ків дехто вже чув, що в 
цій школі півтори тисячі 
учнів. Скільки ж то треба 
вчитися, щоб принаймні 
перелічити таку силу-си- 
ленну дітей?

Правда, маленьким було 
зовсім невтямки, що нову 
школу не менш зацікав
лено оглядали й дорослі, 
та навіть і самі вчителі. 
Адже середня школа № 20 
зовсім нова і щойно з 

День знань відкрились її 
двері. Своїми розмірами, 
оригінальною архітекту
рою вона прикрасила за
гальний ансамбль новобу
дов на проспекті Перемо
ги. Навіть зовні — це дійс- 
но-таки справжній Палац 
науки. Назчальні кабінети, 
майстерні-цехи для ви
робничого навчання, біб
ліотека, спортивний зал, 
плавальний басейн та ба
гато іншого сприятимуть 
плідному засвоєнню знань 
у запрограмованому обся
зі. Спорудили цю школу в 
нормативний термін і з 
доброю якістю робітники 
БУ-2 тресту «Кіровоград- 
міськбуд» під керівни
цтвом Віктора Петровича 
Вакуленка (нині — голов
ний інженер тресту).

Уперше переступила по
ріг школи, тільки не як 
учениця, а вже як • учи
телька, після закінчення 
Кіровоградського педін
ституту імені О. С Пушкі
на і Олена Миколаївна Ні
колаєнко. їй випало щастя 
працювати не просто в 
новій школі, а й за новою 
програмою, з шестирічни
ми дітьми, за позою ме
тодикою.

‘-ЛАЛАЛДАЛ/Ї

Якщо, знаючи, що за' 
розкладом у першому кла-' 
сі математика, ви почуєте/ 
що діти співають, або на1 
уроці історії танцюють, то' 
не дивуйтеся. За новою1 
методикою весь процес ' 
навчання проходить як 
своєрідна невимушена гра.. 
Будь-яку нову тему вчи-' 
тельїіа розпочинає просто 
таки граючись з дітьми.

Завдання додому пер
шокласники не одержу
ють. Після чотирьох СКО-І 
рочених уроків, уже з 
дворі, або в гаю понад 
річкою з ними «грається» 
Світлана Іванівна — вико-> 
вателька. Хоча насправді' 
вона1 непомітно повторює 
з дітьми пройдений у кла
сі матеріал. Навіть тоді, 
коли годує їх у їдальні, 
чи вкладає до ліжок для 
відпочинку. Так до самого 
вечора, поки за дітьми 
прийдуть батьки. І може 
котрийсь із учнів розкаже 
татові, що сам бачив на 
березі річки, як один не
вдалий рибак спіймав 
тільки одну рибку, а дру
гий — цілих три.

А ще розкажуть діти 
вдома, що в школі зовсім, 
зовсім не страшно, як їм 
це здавалося в перший 
день, а вчитися аж нітрі- 
шечки не важко.

В; РУДЕНКО.
На знімку: О. М. НІ

КОЛАЄНКО зі своїми вихо
ванця ми-першокласниками 

Фото автора.

ііїщО і
ЩОБ 
ПоВйуйся J 
В СЕЛО
Вдвічі більше, ніж то

рій, — десятеро вчорашніх 
випусннинів шкіл одержа
ли Цього року направлення 
на навчання до вищих та 
середніх закладів у кол
госпі імені Енгельса Доб- 
ровеличнівського району.

./1. 1 Іариіеііко, Я. Вдо
венко, Т. Галиченко, А. І\о- 
зіірівський та інші мріють 
здобути вищу освіту для 
того, щоб, повернувшись 
до рідного села дипломо
ваними спеціалістами, зро
бити ііого ще кращим, ще 
багатшим. Вони не випад
ково обрали цей шлях, ад
же кожен з них, ще на
вчаючись у школі, встиг 
попрацювати на полях рід
ного колгоспу.

Погрібні нині селу люди 
освічені, знаючі, молоді, 
енергійні. Ось і цього літа 
очолили різні виробничі 
ділянки п’ятеро випускни
ків вузів та технікумів.

Т. ЧА5АНОВА.
с. Трояни 
Дабровеличківського і
району.

НАЙСМАЧНІШІ
ПАЛЯНИЦІ

Подивишся на них — і 
очей не відірвеш. Висоні, 
пишні, з рожевуватою звер
ху шкуринкою. А про смак 
і говорити нічого — на
вряд чи знайдуться де 
смачніші. В усякому разі, 
саме так вважають кол
госпники села Софіївки 
Компаніївсьного району. І 
це ііже не перший рік, ад
же піч. у якій місцеві пе- 
нарі випікають такі гарні 
паляниці, збудована років 
п'ятнадцять тому...

Рано-раненько приходять 
на роботу О. Ф. Найда та 
В. Я. Даіцук. Поки замі
сять борошно, натоплять 
піч, зададуть тісто, вже її 
сонце зійде. Тоді хліб кла
дуть у форми і ставлять 
па черінь. Через кілька го
дин і виймають звідти оті 
чудові паляниці.

— До сорока хлібин що
дня випікаємо, — каже 
Ольга Федорівна. — Цьо
го цілком вистачає тру
дівникам нашого колгоспу. 
Після смачного обіду їм 
краще працюється на осін
ньому полі.

В. волиниць. 
Компаніївський район.

Перебудова. Вона почалася у всіх сферах вироб
ництва. Не обійшла стороною і сферу обслуговуван
ня. В «Молодому комунарі» за 19 серпня про окремі 
аспекти перебудови говорив молодий працівник при
лавка з Кіровограда С. Сорок'»:. Сьогодні продовжує 
розмову його колега з Голованівська’.

ПОЛИЦІ СЛУЖБА СЕРВІСУ

НЕ ДОПОМОЖУТЬ
Що б ви подумали, по

трапивши в магазини з по
рожніми вітринами? На
самперед, мабуть, здиву
вались би: магазинові ні
чого рекламувати? і на
шій «Техніці» на вітрині 
вишикувались довгою низ
кою касетні магнітофони.

— О! — радо вигукує 
покупець, побачивши По
трібний тоЬар. — У вас є 

«Карпати»? Беру.
— Він поламаний, — 

доводиться гасити перед-, 
часіїу радість.

— Так чому ж ви ііого 
напоказ виставили? — 
розчаровано запитує від
відувач.

Що відповіси?
кВишого дня приходять 

все нові й нові покупці, а 
відповідь та сама:

— Поламано.
1 не стану ж я поясню

вати всім по черзі, що нам 
з бази несправні товари 
доставляють. Та й з ре
монтом ціла біда: майстрів 
із телеательє не дочекаєш
ся.

Правильно писав С. Со
рокин перебудова необ
хідна. 1 повніша вона про
йти і в тих підрозділах на
родного господарства, що 
безпосередньо працюють 
на торгівлю. Бо торгівля,

ОСОБИСТІ БІБЛІОТЕКИ-ДЛЯ ВСІХ
На двісті тисяч томів збіль

шився бібліотечний фонд 
Кременчука: стільки книг на
дали місцеві книголюби 
для громадського користу
вання із своїх особистих зі
брань.

Повідомлення про твор
чість письменника Емма- 
нуїла Казакевича, уроджен
ця Кременчука, учителька 
російської літератури В. В. 
Конарєва готувала, вико
ристовуючи книги домаш
ньої бібліотеки В. М. Юшка. 
Він теж учитель, з юності 
захоплювався літературою. 
В його зібранні, яке налічує 
понад дев’ять тисяч томів, 
великі розділи присвячені 
творчості Олександра Пуш
кіна, Дениса Давидова, Да
вида Гурамішвілі,

— Приклад В. М- Юшка 
наслідували 211 жителів міс- 

магазин — це. яі; ка-лЖа, 
прикінцева зупинка товй- 
ру від виробництва до 
покупця, і, на жаль, най
частіше товар не користує
ться попитом не з нашої 
вини.

Який продавець не хо
че, щоб у нього іі товар не 
залежувався, щоб і попит 
населення задовольнити, і 
план виконати? В цьому, 
думаю, працівники торгів
лі зацікавлені — особли
во. і все, що в наших си
лах, ми намагаємось ро(ш- 
ти. Невеличкий приклад, 

ііе було в нас підсобно
го приміщення. Доставле
ні з бази товари, прямо се
ред залу' лежали. Не тіль
ки відвідувачам, а й нам 
заважали. Відділили мн 
ширмою частину примі
щення — є вже своє під
собне приміщення. Для 
зручності зроби.ж полич
ки.

Чисто, аш, ратно. Проте 
настрій наш такий же 
упалий. Бо навіть наі/./м- 
ЩІ Н0ЛПЧК1! Hälft-У.І.Ч1ІЙІ не 
допоможуть, якщо стоїть 
на них непригодна для 
коріістувашій апаратура— 
при'йм ач і, магі і ітофон и...

В. МАЛАКАН, 
продавець.

емг Голованівськ.

та. Порівняно з майже чо- 
тиримільйонним фондом 
місцевих бібліотек двісті 
тисяч з особистих зібрань— 
небагато, але їх цінність у 
тому, що ці книги — від 
щедрої душі, — говорить 
відповідальний секретар мі
ської організації добровіль
ного товариства любителів 
книги Л. М. Ковальова.—Рід
кісні, часом унікальні видан
ня з домашніх добірок чи
тачі можуть одеря«™ че
рез міську бібліотЯг си
стему або прямо у власни
ків.

Понад 150 клубів книго
любів, які діють на Полтав
щині, включились у респуб
ліканський конкурс на кра
щу організацію роботи осо
бистої бібліотеки.

О. ПАЯАНТ, 
кор. РАТАУ.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«ВИПАДОК
У КЛАСІ»
Під таким заголовком 5 

липня цього року в газеті 
публікувався матеріал про 
Непедагогічні вчинки вчи
тельки однієї з шкіл Пет- 
рівського району. Відповідь 
На критичну публікацію на
діслав завідуючий відділом 
народної освіти виконкому 
Петрівсьиої районної Ради 
народних депутатів Г. Л. 
ИІосналець:

— Факти підтвердились. 
Дійсно, внаслідок низького 
рівня навчально-виховної 
роботи в 7-Б класі Новосга- 
родубівської середньої шко
ли і безконтрольності з бо
ку дирекції школи допуска
лось грубе ставлення клас
ного керівника Г. В. Доцен
ко до учнів. Публікацію га
зети було обговорено в нед- 
КОЛЄКТИВІ ШКОЛИ. ВІДДІЛОМ 

народної освіти на директо
ра школя О. Й. Мітенко і 
класного керівника Г. В. До
ценко накладені адміністра
тивні стягненші.

Внесена пропозиція до 
президії райкому профспіл
ки про недоцільність перебу
вання Г. В. Доценко на по
саді голови профспілкового 
комітету школи.

недалеко
несподіванка була, коли 
серед новомиргородціз 
побачив батька. І майже 
тиждень.ще був на будів
ництві поруч з ним.

Батьки Сергія Людмила 
Євгенівна і Анатолій Ан
дрійович ось уже скоро 
двадцять років як пра
цюють поруч в одній ор
ганізації будівельниками.

Зустріч
Після другого курсу 

Сергій Скиданов разом із 
товаришами по навчанню 
був на практиці у ПМК-304. 
Почувши, що старші буді
вельники виявляють ба
жання поїхати на споруд
ження селища евакуйова
ним із 30-кілометрової зо
ни Чорнобильської АЕС, 
комсомольці Сергій Ски-
данов, Ігор Сандуляк, Єв
ген Стритьєвич та Олек
сій Мащенко вирішили 
теж поїхати туди.

Хлопці знали, що в Ізан- 
ківському районі Київ
ської області в селі С'/ка- 
чі, де будується житло
вий масив для евакуйова
них, слід працювати швид
ше, ніж звичайно. Тому й 
вирішили випробувати свої 
сили.

25 липня приїхали авто
буси з новими будівельни
ками. Сергій ніби перед
чував щось, поцікавився, 
хто прибув. Дізнається: є 
і земляки з Нозомирго- 
рода.

Та що більша радість іі.

ський, В. А. Приймак, І. В.

від Чорнобиля
Анатолій Андрійович роз
повідає:

— Мені радісно було 
зустріти сина на такому 
відповідальному будівни
цтві. Я зназ, що комсо
мольська бригада не під
веде.

І справді, коли хлопці 
від’їжджали додому, їм 
висловили подяки за сум

лінну працю, вручили гра
моти і преміювали.

Анатолій Андрійович 
Скиданов був направлений 
на будівництво житлового 
масиву як один із кращих 
будівельників від Ново- 
миргородської ПМК-138- 
З ним були також досвід
чені будівельники з цієї ж 
організації М. І. Кухар-

Данило.
Анатолій Андрійович 

приїхав додому із Су.качів 
на початку серпня. А в 
цей час його племінник 
Володимир Скиданов, що 
працює разом із ним во
дієм, повіз на будівництво 
цеглу. Коли після роботи 
ми прийшли до Володими
ра додому, дружина зно
ву готувала його ^^орогу. 
Комсомолець В. дКйданов 
не вперше доставляє бу
дівельні матеріали на 
важливий об'єкт.

Володимир прискіпливо 
перевіряє справність ма
шини, — адже сім годин у 
дорозі, все може трапи
тися, а будівельників під
вести недопустимо.

На наше прохання троє 
Скиданових, котрі нада
вали допомогу потерпі
лим від чорнобильського 
лиха, стали перед фото- 
об єктизом.

На знімку зліва на
право: Володимир, Анато
лій Андрійович та Сергій 
СКИДАНОВИ.

М. СУРЖОК,
В. ПІСКОВИЙ (фото).

М- НоВОМИрГсЛм].



4 вересня 1986 року «Молодий комунар» З стор.

ОСТАННІЙ КОНЦЕРТНИЙ МАЙДАНЧИК ГЕНІЯ
У нинішньому році випов

нюється 175 років з дня на
родження і 100 років з дня 
смерті видатного компози
тора XIX століття, геніально
го новатора-піантста і дири
гента Ференца Ліста. Його 
творча спадщина належить 
не тільки Угорщині, а й 

світові. Він тричі 
(Триїздив до Росії з концер
тами: в квітні 1842 року грав 
в Петербурзі, в- квітні та 
травні 1843 року з Петер
бурзі і Москві, а останній 
його приїзд 1847 року тісно 
поз язаний з Україною і 
особливо з Кіровоградом 
(тоді Єлисаветград)-

...То було особливе тур
не. 8 останні дні січня 1847 
року Ліст грав свій перший 
концерт1, у Києві в залі Кон
трастового будинку, потім 
ще два концерти в залі ки
ївського університету Св. Во
лодимира. На одному з уні
верситетських концертів йо
го побачила і почула впер
ше Кароліна вітгенштейн, 
жінка, в яку палко закохав
ся видатний музикант. Каро
ліна відіграла неабияку роль 
в подальшій долі Ліста. Во
на запросила його до свого 
маєтку Воронинці під Киє
вом. Через кілька днів він 
знов повернувся до Києва, 

^кдалі його шлях пролягав 
■^7 Львова, Чернівців та Ясс, 

2^рез. Лаплц Ліст їде до Ту- 
~~ реччини 20 днів єзропей- 

ськии музикант чарує своєю 
грою цю країну. В Констан
тинополі султан щедро об- 
дарозує піаніста. Ліст по
вергається на Україну, в 
Одесу, де виступає з коло
сальним успіхом у 6 кон
цертах. З Одеси компози
тор на початку вересня ви
їздить до Єлисааегграда. У 
своїх листах до матері і 
друзів Ф. Ліст повідомляє, 
що свій останній концерт 
він зіграв під час військово
го огляду, який проводився 
у Єлисаветграді. Радянський 
дослідник творчості Ф Ліс
та Я. Мільштейн робить 
висновок, що концерти Ліс
та відбувалися ІЗ—14 або 
17—18 вересня.

У листі до знайомого, на
писаному в жовтні’1847 ро
ку, Ф. Ліст повідомляє, що 
свої єписаветградські кон
церти вважає останніми. 
Гїро єписаветградські кон
церти Ліста періодична пре
са того часу не повідомляє. 
Але чудоаі спогади велико
го російського поета А. Фе
та, який в той час проходив 
військову службу при кіра
сирському полку, що був 
розквартирований з Єлиса- 
ветградському повіті, дають 
нам змогу поринути в атмо
сферу нашого міста 1847 
року.

Перебуваючи в Єлисазет- 
граді, Ліст, як про те свід
чать спогади Фега «Ранні 

роки мого жиг;я», познайо
мився з дочкою небагатого 
поміщика Марією Лазич, 
сербкою за походженням. 
23-річна дівчина вразила 
Ліс>а своєю обізнаністю в 
поезіі та музичними здіб
ностями. Перед виїздом ви
датний композитор написав 
до її альбома прощальну 
музичну фразу рідкісної 
краси. Коли через рік, во
сени 1848 року, А. Фет по
знайомився з Марією і по
кохав її, він часто просив її 
грати на роялі цю диво
вижну мелодію і під впли
вом останньої написав свої 
відомі поетичні рядки:

Какие-то носятся звуки 
II льнут к моему изголовью 
Полны они темнілі разлуки. 
Дрожат небывалой 

любовью, 
Казалось бы. что ж?

Отзвучала 
Последняя нежная ласка, 
По улице пыль пробежала, 
Почтовая скрылась

коляска...
И только... Но песня 

разлуки 
Несбыточной дразнит 

любовью.
И носятся светлые звуки.

И льнут і; моему 
ИЗГОЛОВЬЮ.

Та повернемося до кон
цертів Ліста.■ 8они відбули
ся в переповненому літньо
му театрі, де в 40-і роки ми
нулого століття виступали 
драматичні трупи: російська 
та французька. З Єлисавет- 
града Ліст поїхаз до Каро- 
ліни Вітгенштейн. Там після 

єлисазетградських концер 
тів він написав три п’єси 
для фортепіано на україн
ські та польські теми «Дум
ка», або «Українська бала
да» на тему «Ой, не ходи 
Грицю», «Скарга» на тему 
«Віють вітри» та п’єсу «Поль
ські мелодії».

Ось так Єлисаветград для 
Ф. Ліста став останньою 
концертною площадкою. 
Чому Ліст облишив концерт
ну діяльність? 36-річний 
композитор переживав ду
шевну кризу Світова слава 

(.ц ла і □марила його голови 
Він бажав творити вільно, 
більше приділяти часу ком
позиторській та диригент
ській діяльності, а не роз
важанню ситої буржуазної 
публіки, яка, нічого не розу
міючи в справжнісінькому 
мистецтві, вимагала від мит
ців поклонів і зважала їх 
не досить низькими.

У своїх «Дорожніх листах 
бакалавра музики» ф. Ліст 
повідав про соціальну са
мотність справжнього митця 
і дав нищівну критику стаз-

/іелп.и . ^, СІ суспіль«
ства до мистецтва.

а їм ям Ф. Лісга по^ язані 
■цс деякі події « культурно
му .нитті нашого оОлч-ною 
цен.ру, □ оли.ааетгра^і і а- 
єіролюаав відомий піанісг 
учень Ф. Ліста Альфред 
і'еизенауер.

А ось цікавий фат, про 
який повідомляють «Извес
тия» Єлисаветградського І Іо.. 
бітового Революційного ко
мітету від Зі березня іу20 
року: «Історичний концерт 
у школі Густава Вільгельмо- 
вича Нейгауза».

«У неділю відбувся ра
нок, присвячений Ф. Лісту... 
Виконавці Наталя Нейгаузта 
Людмила Лисецька пред
ставляли Ліста а його ка-> 
ракгерних і видатних тво
рах: симфонічні поеми
«Прелюди» та «Орфей», а 
також «Тематичний кон
церт» були виконані на двох 
роялях. Далі окремо Н. Ней
гауз зіграла відомий Ме- 
фісто-вальс Ліста, кращі 
його твори для концертної 
естради: «Гретхен за прял
кою» за Шубертом та «Піс
ня Ізольди» за Вагнером».

Цей анонс нагадує про ви
значну роль школи Нейга
уза, з якою поз'язані імена 
видатних музикантів-вико- 
навців та композиторів: 
Генріха Нейгауза, Фелікса 
Блуменфельда, класика 
польської музики Кароля 
Шимановського, радянсько
го композитора Юлія Мей- 
туса.

К. ТЕРЕНТЬЄЗА, 
музикознавець*

м. Кіровоград.

УСПІШНИЙ
ВИСТУП

ЮНІ КІРОВОГРАДЦІ

ІГОР САІТОВ ТА ЮРІЯ

САНЬКОВ — ЧЛЕНЯ

виступили юні українські 
футболісти. В п яги зустрі
чах вони набрали 9 очок 
при різниці м'ячів 10—4 
на езою користь. Футбо
лісти нашої республіки зі
грали з нічию тільки з гру
зинською командою (1:1), 
а в .інших — перемогли 
збірні Азербайджану (2:1), 
Туркменії (2:1), Вірменії 
(3:1) та Російської Феде
рації (2:0).

ЮНАЦЬКОЇ

ФУТБОЛЬНОЇ

ЗБІРНОЇ КРАЇНИ!

Хоча ми вже звикли до 
перемог юнацьких команд 
нашої республіки на все
союзній арен;, але кожне 
нове повідомлення про 
успіх завжди сприймається 
з радістю: зростає хоро
ша зміна майстрам.

З 10 по 20 серпня в Ар- 
темїзську Донецької об
ласті футболісти віком 
15—16 років розіграли Ку
бо-- ЦК 8ЛКСМ «Юність», 
’Фінальні змагання, в яких 

взяли участь збірні Азер
байджан/, Вірменії, Гру
зії, Туркменії, РРФСР та 
України, проходили в од
не коло. Краще за всіх

За підсумками турніру 
було складено юнацьку 
збірну Радянського Сою
зу, яка в жовтні розпочи
нає підготовку до першос
ті Єзропи. До складу збір
ної потрапили вихованці 
старшого тренера Кірово
градської СДЮСШОР 
Анатолія Миколайовича 
Андреева Захисник Ігор 
Саігов та нападаючий 
Юрій Саньков Останній з 
них стаз також кращим 
бомбардиром фінальних 
змагань, забизши 5 голів.

Старший тренер юнаць
кої збірної країни Генна- 
дій Іванович Костилев зру
чна .Юрію Санькову' спе
ціальний приз кращого на
падаючого Кубку ЦК 
ВЛКСМ «Юність».

С. БОНДАРЕВ.

Медалі високого
гатунку

Недавно у Львові завер
шилася юнацька першість 
України серед легкоатле
тів 1969—1970 років на
родження.

Добре виступили юні 
спортсмени Кі’ровоградщи- 
ни. Кандидат у майстри 
спорту кіровоградець Во
лодимир Білокіиь став чем
піоном республіки па ди
станції 110 метрів з бар’є
рами з результатом 14,6 
секунди.

Кандидат у майстри 
спорту Наталя Грабар ста
ла другою на дистанції 
400. метрів (57,0 секунди), 
її подруга першорозряд
ниця Лариса Максимчук з 
Олександрії посіла третє 
місце, подолавши 3000 
метрів за 10 хвилин і 1,1 
секунди.

Збірна Кіровоградської 
області, до складу якої та. 
кож входили Юрій Шапо
валов. Вадим Підкопайло. 
Олена Скляренко, Наталя 
Сирота, впевнено зайняла 
перше місце у третій групі, 
здобувши 105 залікових 
очок.

Наш кор.

і АНКЕТА ЧИТАЧА «МК»
і Шановний читачу!
І Зараз в країні триває передплата на газети і журнали, а, отже, й на «Молодий 
Я комунар».

Знайди вільну хвилину після напруженого робочого дня, подумай над запи 
1 танЯями і дай відповідь. Сподіваємось, що вони будуть щирі, відверті. Бо тільки 
( відкрите і пряме слово читача допоможе нам реальніше глянути на свою роботу, 
і бо й від тебе, читачу, залежить, якою буде газета з наступному році, не соромся 

відзначити удачі обласної «комсомолки» і прорахунку симпатії й обурення — 
діалог має вийти по-комсомольському чесним. Діалог, оскільки кожна відповідь 
буде уважно вивчена й за ними газета опублікує роздуми про наші задуми, ре
альні їх здійснення.

Отже, тобі слозо, читачу!
1- Перебудова — це слозо сьогодні на устах. «Молодий комунар» спільним 

засіданням редколегії газети й Олександрівського райкому комсомолу 5 червня 
' почав розмову про перебудову в комсомольських організаціях, формалізм і па- 

перотворчість, про актуальні аспекти внутріспілкового життя. Чи стежиш ти. за 
публікаціями під рубрикою «Перебудова: твоя позиція»? Якщо так, то що тобі 

■ самому хочеться сказати з приводу розмови? Як бачиться- тобі перебудова в 
1 комсомолі?

2. Чи збираєшся ти передплачувати «Молодий комунар»?
Так. ■ . '
Ні.
Підкресли своє бажання і спробуй пояснити його: чому?
3. Які теми тебе цікавлять? 9

Про що, на твою думку, газета мало пише? Про що ти хотів би в ній прочи
тати? ’

4. Раз на квартал «Молодий комунар» виходить на восьми полосах — це спец
випуск з питань контрпропаганди «Думаємо, боремося, живемо». Які матеріали і ■ 
форми подач: їх тебе найбільше задовольняють? Як сприймаєш ти публікації про 
позитивний досвід у цій справі порівняно з роздумами над проявами чужої ра
дянському суспільству моралі?

ВЕРЕСЕНЬ СПОРТИВНИЙ
І^ЛЕНДАР СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ, З ЯКИХ БЕРУТЬ 

УЧАСТЬ СПОРТСМЕНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5. Назви матеріали, які тобі запам'яталися. Якщо не пам'ятаєш назви, то про 
що ті публікації? Може, за виступами когось із авторіз ги стежиш — назви прізви-
ще.

6. Як, на тзою думку, газета має вести боротьбу з нетрудовими доходами, 
пияцтвом? Може ти, читачу, знаєш про факти непорядності, рвацтва, затиску кри
тики, сприяння людям з брудними руками, хабарникам, хапугам — напиши нам 
про це, підкажи конкретну адресу.

7. Запропонуй газеті нозі рубрики, назви нових тематичних сторінок. Які з на
явних нині тобі не подобаються?

І— 9 — першість України з парус
ного спорту (Севастополь);

6— 7 — першість республіки зі 
спортивної ходьби (Одеса);

10—18 — першість ЦР ДСТ «Буревіс
ник» з футболу 'КІОО8О- 
град;

13—14 — змагання волейболістів у 
залік Спартакіади сільських 
рад області (Гайворон, Но- 
воукраїнка, Петрово, Олек
сандрівна, Компаніївка);

13—14 — республіканський День 
футболіста;

16—19 — чемпіонат республіки з кла
сичної боротьби серед 
юніорів 1966 —1967 років 
народження (Харків):

19—21 — всесоюзні змагання з лег
кої атлетики на приз Ге- 
роя Соціалістичної Праці 

/ О. М. Кайоли (Запоріжжя);

19— 26 — всесоюзний турнір пам'яті
Героїв Криму з фехтування 
(Корч)

20— 21 — чемпіонат області та спар
такіада міст з велокросу 
(Кіровоград);

20—21 — обласна спартакіада сіль
ських рад з легкої атлети
ки (Кіровоград);

20—21 — фінал обласної спартакіади 
сільських Рад з волейбо ”,

20—23 — чемпіонат України з гирьо
вого спорту (Миргород,1

24—28 — Кубок УРСР «Спортивної 
газети» по самбо серед 
спортсменів 1966—1968 ро
ків народження (Івано- 
Франхівсьн);

27—28 — змагання з марафонського 
бігу (Ужгород).

8 3 якими цікавими людьми ти чекаєш зустрічі на сторінках «Молодого ко
мунара»?

9 Про що ги особисто хотів би запитати журналістів газети?

Запитань у газети до тебе, наш шановний читачу, багато, їх не вмістити в одну 
коротку анкету. Як, мабуть, і з тебе до газаги Якщо в тебе виникне бажання по
ділитись думками з приводу публікацій, нашого життя, про молодіжні проблеми, 
запитати щось — пиши листа на окремому аркуші Сподіваємось, що ти розбудиш 
такі ж бажання і з своїх найближчих друзів. Наперед тобі за це вдячні.

Можеш при бажанні назвати свої.
Прізвище ім’я та по батькові
Адресу
Місце роботи чи навчання.
Скільки років читаєш «Молодий комунар».
Заповнену анкету (чи листа) відправляй на адрасу редакції: ЗІ6050, м. Кірово

град, вуя. Луначарського, 36, відділ листів і масової роботи.
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Іван БРАТЧЕНКО ЗУСТРІЧ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

ІІ

її перші концерти відбулися в шахтарській Олек
сандрії. Олександра Іллівна з теплотою говорить про 
людей, які їх відвідали: «Доброзичливі, привітні; щи
рі». Виступи народної артистки РРФСР О. Стрель- 
чепно в обласному центрі теж збирали численну 
аудиторію.

КОР.: А класичний слів 
ви любите? До речі, мені 
доводилось чути про вашу 
програму російських ро
мансів.

О. СТРЕЛЬЧЕНКО: Я 
люблю російський романс, 
особливо міський, або 
«жорстокий» романс. В той 
же час я не відважилася б

ба співи ги голосно, інші 
навпаки, потребують «ти
ші». Колись, ще на почат
ку творчого шляху, я за
хоплювалася голосним спі
вом. Пам’ятаю, Марк Бер
нес якось сказав: «Шуро, 
навчись співати тихо». Не 
відразу я прийшла до 
цього. .

(Продовження. Поч у №№ 94, 95, 96, 99, 101, 103, 104 
за 7, 9, 12, 19, 23, 28, 30 серпня ц- р.).

Арсен вибрав орієнтир — житнє поле. До нього треба 
було доповзти по зритій снарядами землі, дочекатися 
ночі, а потім подолати передній край противника. Повзли 
повільно, мовчки. Кровоточили рани, всередині пекло, в 
роті пересохло. Пі Арсенові, ні його боновим друзям ні
коли ще не доводилося переживати подібне. Повзли і 
тривожно думали одне: чи доведеться вже коли-небудь 
побачити своїх?.

Нарешті лап. Жито вже достигло, пахло хлібом. Бага
то колосків скошені. Кулями її осколками. Арсен зірвав 
брудними, закривавленими руками колосок, розім’яв 
його, кинув у рот кілька зерен. Пожував, але проковтну
ти не зміг — у роті було сухо.

Пити! Пити! Як хотілося бодай ковтка водні Арсен 
помітив кілька зелених стеблинок — мишій. Зірвав, по
жував: у стеблинках є волога. Помітив це Бортников і 
теж почав зривати маленькі пагони зеленого мишію.

Лежати було важко. Боліли рани, пекло у кожного 
обпалене тіло. А ще — сонце. Вони то лягали па сипну, 
то на живіт, поверталися з боку на бік; але це не ряту
вало від спеки. Під кінець дня понапухали поранені но
ги, обличчя, зневоджевий організм уже не виділяв ні 
краплини поту.

Як стемніло, поповзли. Жито густе, кожна стеблина 
загримує. Тому вибрались із жита, поповзли краєм по
ля. Добравшись до молодого ліска, пустили в хід ножі, 
настругали товстих палиць. Арсен зробив собі дві великі 
розсохи й міг тепер іти як на милицях. Рухались уже 
швидше. ■

Неподалік переднього краю німців зустріли фашиста. 
Він ішов один, з великим рюкзаком і гвинтівкою за пле
чима. Залягли, причаїлись. «Один. Хоча б більше не бу
ло, — думав Арсен. — 3 одним ми її поранені впораємо
ся». Ось він уже поруч. Арсен різко схопив його за ногу 
її щосили штрикнув ножем. Зробив цс так спритно, що 
фашист і не зойкнув. Забрали у вбитого гвинтівку і, 
кульгаючи, пішли далі.

Аж біля переднього краю, щоб німці не виявили, зно
ву поповзли. Зліва злітали в небо освітлювальні ракети і 
видно було двох вартових, які повільно походжали. Пря
мо перед ними була кулеметна точка, кулеметник періо
дично стріляв довгими чергами в бік нашого переднього 
краю. Далеко попереду виднілися яскраві ножиці про
жекторів, що вп'ялися в небо. Тільки справа було тихо. 
Туди її рушили.

Спочатку, поки перебували в зоні, освітлюваній раке
тами, пересувалися по-пластунськи. Повзти найважче 
було Арсенові — вій тягнув за собою взяту у вбитого 
німця гвинтівку і дві розсохи. Гвинтівкою він дорожив, 
бо пістолет на перегорілому паску в поспіху залишив в 
охопленому 
друзів були 
але гвинтівки не кинув, 
далеко зліва — підвелися, пішли, спираючись на палиці.

Справа було тихо, ніхто не стріляв, але німців там бу
ло багато. Арсен перший їх виявив. Вони щось копали, 
голосно розмовляючи, чути було дзвін лопати (очевидно 
її очищали від землі другою лопатою), блимали вогники 
цигарок. Арсена це засмутило н обрадувало. Засмути
ло — бо тиша виявилася підступною, бо і тут повно фа
шистів. Обрадувало — бо зиав>раз німці зайняті робо
тою, то вартового, охорони не повинно бути, а цс допо
може пробратися через їхнє розташування.

Залягли неподалік від німців і почали очікувати, поки 
закінчиться у них перекур. По вогниках визначили: де
сятків півтора—два. Хвилин через п'ять вогників не ста
ло — німці знову взялися за діло. Тепер танкісти пішли 
вперед, в обхід4справа. Йшли повільно, довго й Арсен 
почав поглядати на зорі: хоча б до світанку встигнути. 
Справа — пі’звуку, зліва — іноді зблискував вогник ци
гарки.

Пеііодалік німецької траншеї залягли іі, тамуючи по
дих, вслухалися у шерхіт ночі. Раптом попереду, за 
кілька метрів, зашелестіла жухла трава. Похололо у Ар
сена серце: «Невже її тут німці?». — І тут же відлягло: 
«Куций, чи ти ба! Куций! Щоб ти ще більше покуці- 
шав», — тихенько сказав, ледве вгледівши зайця.

У німецьких траншеях було тихо: пі бойової охорони, 
ні навіть вартового.

— За мною, хлопці! — пошепки скомандував Сніжко.
1, спираючись па розсохи, хлопці з останніх сил руши

ли вперед. Біля самої траншеї командир взводу став на 
коліно, визначив рукою ширин}' траншеї, звівся на ноги 
її, спершись на розсохи, обережно переступив траншею. 
За ним у тому ж місці перебралися Дьомкіи і Бортпи- 
кАв. Уже па нейтральній смузі Арсен подумав: «Німці 
позаду залишились, а як тепер до своїх добратися, щоб 
раптом якийсь боєць згарячу не полоснув свинцевою 
чергою._Може, почекати світанку? Ні, не годиться, поряд 
передній край гітлерівців, помітять нас і, як котенят, пе
рестріляють. Треба йти».

вогнем танку; у нього і в поранених 
тільки ножі. Важко було повзти, 

Коли світло ракет лишилося

{Далі буде).

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На укрииш-ном языке.
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м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

КОР.: Коли про нас го- 
I порить «виконавиця росій- 
і ських народних пісень», ви 
І згодні?

О. СТРЕЛЬЧЕНКО; Не 
І зовсім. У моєму репертуа

рі багато авторських
• сень. Охоче співаю 

В. Темпова, Є. 
Одна з 
пісень 
фільму
Р. Рождсствепського). 
платівка, де 
вапа.

Останнім 
не турбує 
ня естради різними фольк
лорними ансамблями, чия 
естетична, а отже, і стич
на програма далекі від 
зразкової.

Концертна програма 
О. Стрельченко називає
ться «Я люблю свою зем
лю» за назвою, пісні 
Є. Птичкіна і В. Харито
нова, яку співачка нази
ває «дорогою». В концерті 
вона звучить першою і ні
би вводить у атмосфе
ру пісенної програми 
О. Стрельченко. Тема ба
гатьох пісень артистки — 
жіноча доля, порозділене 
кохання. Сильному, краси
вому голосу Олександри 
Стрельченко «пасує» інто
наційна об’ємність росій
ської пісні, як народної, 
так і створеної «під на
родну». Для кожної пісні 
О. Стрельченко знаходить 
різні інтонаційні барви. 
Пісні з репертуару Л. Рус- 
ланової, наприклад, «Ко7

І1І- 
І1ІСІ1І 

Гітичкіна. 
найулюбленіших 

«Эхо любви» з 
«Доля» (вірші 

є 
вона наспі-

часом ме-
перспасичен-

Народна артистка РРФСР Олександра СТРЕЛЬЧЕНКО:

життя»*
марини мои», «По муром
ской дорожке» вона спі
ває інакше, ніж пісні з ре
пертуару О. Ковальової. 
До речі, для мене, як і для 
багатьох слухачів, ім’я 
Ольги Василівни Кова
льової стало відкриттям. І 

що Олександра 
і коротким 

вступом ввела нас у світ 
творчості майже забутої 
співачки і авторки пісень. 
Взагалі, мені здається, що 
слово співачки у сольному 
концерті сприяє більш тіс
ній контактності з публі
кою. Не випадково деякі 
солісти беруть на себе і 
функцію ведучих власних 
концертів. Тут не слід за
бувати про почуття міри, 
вважає Олександра 
на.

її творчий шлях 
нався у Воронезькому ро
сійському народному хорі.

О. СТРЕЛЬЧЕНКО: Звід
си почалася і моя любов 
до хорового співу. Не 
знаю, як пояснити... Розу
мієте, в хорі відчуваєш се
бе часткою чогось... вели
кого. І сьогодні, слухаючи, 
наприклад, телевізійні 
трансляції концертів на
родного хору, ловлю себе 
на думці, що хотілось би 
десь там... серед маси... 
другим голосом...

добре, 
Стрельченко

Іллів-

почи-

співати класичний романс, 
хоч з насолодою, натхнен
ням, а десь із заздрістю 
слухаю камерний спів 
І. Архипової, О. Образцо- 
вої. Серед співаків від
даю перевагу Алібеку Дні- . 
шеву. Дивовижний голос, 
неповторна манера камер
ного співу. ,

КОР.: Що становить ос
нову для формування ва
шого репертуару, тобто, які 
пісні можуть стати «ваши
ми»?

О. СТРЕЛЬЧЕИКО: На
самперед пісня повинна 
сподобатись. Для мене 
важливий сюжет. Потім — 
щоб сподобалась мелодія. 
Я враховую діапазон (чи 
підходить до мого голосу), 
характер пісні. Комусь по
добаються танцювальні, 
комусь ліричні мелодії, ме
ні ж щось середнє. Я ду
же важко обираю пісню, 
але коли вибір зроблено, 
то цс вже на все 
Всі пісні, які я 
вважаю «своїми»,
коли ці пісні співають ін
ші, хто працює поряд. 
Втім, я рідко включаю та
кі пісні до свого репер
туару.

КОР.: Характер пісні 
впливає на манеру співу?

О. СТРЕЛЬЧЕИКО: Зви
чайно. Одні пісні тре-

/КНТ’ГЯ. 
співаю, 
Навіть

Слова співачки допомог
ли мені зрозуміти, що ж 
так вразило і порадувало 
на її концертах. «Снеги 
белые пушисты», «Очаро
вательные глазки», «Рус
ский вальс» — ці і багато 
інших пісень звучали заду
шевно, тнхо, але слухач ні 
на мить не забував про 
«силове поле». її голосу. Та
ке відчуття буває на акаде
мічних концертах, коли, 
забуваючи будь-які профе
сійні терміни і ознаки, ми 
слухаємо голос. Олександ
ра Стрельченко вважає
ться естрадною співачкою 
і говорить про себе як про 
артистку естради. Але на 
естраді їй властиві ті інте
лігентність і смак, які сьо
годні так непросто розгле
діти у світлі софітів чи в 
грі мигалок. Вона виявляє
ться у всьому — і в манеы^ 
триматися, і у співі. ВоіїЖ5 
любить ритм«, якими за
хоплюється молодь, однак 
тільки в 
ли вони 
ритмами

КОР.: 
щастя?

О. СТРЕЛЬЧЕНКО: Мое 
щастя в служінні Красі.

Розмову вела 
В. ЛЕВОЧКО, 

спецкор «Могодого 
кс.'лунара».

тому випадку, ко- 
«співпадають з 

серця».
В чому ви бачите

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

б ВЕРЕСНЯ
ЦТ (І програла)

8.00 — «Час». 8.40 — Грає 
духовий оркестр будинку 
культури заводу їм. В. І. Ле
ніна м. Златоуста. 9.00 — Чо
го і чому. Передача для ді
тей. 9.30 — «Батьківський 
день — субота». 10.00 —
Здоров’я. 10.45 — Телефільм 
«Повстанська історія». 7 і 8 
серії. 13.20 — Концерт. 11.20
— Мультфільм. 14.30 — Но
вини. 14.45 — Для всіх і для 
КОЖНОГО. Якість житлового 
будівництва. Переклик Мо
сква — Львів — Саратов. 
15.30 — Фільм — дітям. «Ра
нок без оцінок». 16.40—Оче
видне — неймовірне. 17.40 — 
Поезія. Сергій Островой. 
18.00 — Телефільм • Ненасит
ність диявола». Про ство
рення у США і Японії хіміч
ної і бактеріологічної зброї. 
19.10 — Від усієї душі. Зу
стріч з трудівниками сіль
ського господарства Омської 
області. 21.00 — «Час». 21.40
— У суботу ввечері. Концерт 
ансамблю «Аргентіпське тан
го». 23.05 — Новини.

<

На цьому знімку ви 
чите, як розташувалися по
ряд, на одному дереві пло
ди і цвіт. Кіровограді і 
гості міста спостерігають 
повторне цвітіння каштанів 
на вулиці Шсвченна біля 
бібліотеки імені Гайдара, 
магазину «Оксана», на ву
лиці Карла Маркса, непо
далік від нінотеатру «Ком
сомолець».

Повторне цвітіння дерев 
і кущів — явище в приро
ді нерідкісне. При неспри
ятливих умовах росту по
шкодженнях та хвоообах 
дерева та кущі мобілізу
ють свої захисні сили, спі-

шать продовжити свій рід, 
винидають цвіт. Цим ши
роко користуються садів- 
нини: підрізаючи кущі тро
янд, продовжують період 
їх цвітіння.

Минуле літо було посуш
ливе. Сухий грунт, особли
во на вулицях міста, що 
заковані в асфальт, викли
кали хворобливий стан де
яких каштанів.

Повторне цвітіння, як 
явище, становить неаби
який інтерес для науки.

м. ножнов.
Фото В. РУДЕНКА.
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▲ ут
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Телевізійні короткометраж
ні художні фільми. 11.-10 — 
Г. Гладков. «І знову кохати». 
Оперета. 13.55 —- Новини. 
14.05 — Художній фільм
«Першокласниця». 15.15 —
Перлини душі • народної. 
16.00 — Студія «Золотий
ключик». 16.45 — Скарби 
музеїв України. 17.00 — Хо
кейний турнір на призи га
зети «Советский спорт». Збір
на олімпійська Канади — 
«Сокіл» (Київ). 19.15 —- Акту
альна камера. 19.50 — Му
зичний додаток до молодіж
ної програми «Гарт». 20 40— 
На добраніч, дітиі 21.00 —
«Час». 21.40 — Художній 
фільм із субтитрами. «Ва
силь і Василина». 23.05 —
Новини.

7 ВЕРЕСНЯ
д ЦТ (І програма)

8.60 —■ «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 —•
«Хочу все знати». Кіножур
нал. 9.20 — 36-й тираж
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11 00 — «Ран
кова пошта». 11.30 — Клуб 
мандрівників. 12.30 -іЛййу- 
зичний кіоск-. 13.00 — 
ська година. 14.00 — Зустрі
чі на радянській землі. 14.15
— Документальний теле
фільм «Життя на землі». 12 
серія. «Життя на деревах». 
15.10 — Розповіді про ху
дожників. Яніс Анманіс.
15.40 — «Як ми відпочиває
мо». 16.20 — Хорові твори 
С. Танеева. 16.35 — Новини.
16.40 — В гостях у казки,
Мультфільми. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —■ 
Телефільм «Остання інспек
ція», 1 і 2 серії. 21.00 —■
«Час». 21.45 — «їх батьків
щиною стала Росія». Музич
но-літературна композиція. 
23.05 — Футбольний огляд. 
23.35 — II. рипи
д ут

10.00 —. Н-в.::і!И. 10.10 — 
Ритмічна гімнастика. 10.40
— Художній фільм із суб
титрами. «Василь і Васили
на». 12.15 — Інтерклуб 13.10
— Новини. 13.20 — Доброго 
вам здоров’я. 13.55 — «Доро
гі мої кияни». Теленарис. 
14.45—Концерт Московсько
го камерного балету. 15.40— 
Село 1 люди. 16.00 — . Слава 
солдатська. 17.(0 —Ші!р'’п- 
нпм планом». Веду-.#» — 
письменник В. Коротич. 17.45
— Співає.народний артист 
УРСР І. Яценко/ 18.10 — Пре
м'єра документального філь
му «Побачення з Софіївкою». 
18.30 — Чемпіонат СРСР з 
Футболу. «Металіст» — «Ди
намо» (Київ). 20.15 — Акту
альна камера. 20.45 — На 
добраніч, дітиі 21.00—«Час». 
21.40 — Майстри гумору. 
23.00 — Новини
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