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КОРМИ—ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА
МОЛОДІ МЕХАНІЗАТОРИ КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЖДАНОВА НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ ОГОЛОСИЛИ КОРМОВИ

РОБНИЦТВО СФЕРОЮ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ВПЛИВУ.
В Розповідає Л. НОВАЦЬКА,

І головний зоотехнік кол
госпу, керівник механізо

ваного кормодобувного 
загону:

— Минула зимівля бу
ла для тваринників нашо
го колгоспу надзвичайно 
складною. Кормів загото- 

“ вили недостатньо, не весь 
фураж був високої якос
ті. Тому й не дивно, то 
вже в середині травня до
велося виганяти громад
ське стадо на випас.

! Думаю, що гіркий ми
нулорічний урок, пішов 

" нам на користь, змусив 
думати про перспективу. 
Бо вже тоді ж, навесні, 
прийняло правління кол
госпу рішення про ство
рення нинішнього року 
півторарічного запасу кор
мів. Так було сформова
но комсомольсько-моло
діжний кормодобувний за-, 
гін. Увійшли до нього 
найсумлінніші молоді ме
ханізатори Микола Ко
валь, Ярослав Ворон, Во
лодимир Стеблов, Леонід 
Гладкий, Микола Заніздра, 
Геннадій Лимонов. Ми
кола Ярошевський. В їх
ньому розпорядженні — 
КІРн і КУФи, комбайни 
СК-5, інша техніка. Кор
модобувним! заздалегідь 
підготували її до робіт.

Загін обслуговує всі 
кормові площі господар
ства — 327 гектарів бага
торічних трав, 110 — од
норічних, 310 гектарів ку
курудзи на силос і зеле
ний корм.

Закладатимемо фураж

Справжній дощ неділь
ного дня не пішов. Так, 
покрапотів трохи, змочив 
ледь-ледь землю. Та це 
не завадило механізато
рам працювати аж до 
смеркання, кладучи лю
церну у валки, відправ
ляючи один за одним при
чепи із зеленою масою 
на ферми.

Кормодобувний загін 
ми побачили ще здалеку, 
відразу за дорогою, що 
веде на Семенасте.

— Ото і є поле кол
госпу імені Жданова, — 
підтвердив водій автобу
са. — Зачекайте, зараз 
зупиню...

Під час короткого пе- 

з дотриманням техноло
гічних вимог, сіно зберіга
тиметься з обов'язковим 
застосуванням активного 
вентелювання.

Кор модо бувшій загін 
вперше працює на кінце
вий результат.
Розповідає 3. ЛУЦЕНКО, 

секретар парткому 
колгоспу:

— Пропозиція комітету 
комсомолу — 'оголосити 
кормовиробництво сфе
рою молодіжного впли
ву — знайшла одностай
ну підтримку і правління, 
і парткому господарства. 
При формуванні ланок 
(вони створені при всіх 
тракторних бригадах) не 
довелося задля збережен
ня статусу КМК вдавати
ся до якихось штучних за
ходів, адже переважна 
більшість механізаторів— 
молодь віком до тридцяти 
років.

На час «зелених» жнив 
ми створили дві партійно- 
комсомольські групи. Во
ни здійснюватимуть ідео
логічне забезпечення кам
панії. Зокрема, опера
тивне підбиття підсумків 
трудового суперництва до
ручено Піні Мусик і Ніні 
Стукаленко, агітбригаду 
очолила член комітету 
комсомолу Віра Одар- 
ченко.

Вже перші дні роботи 
показали, що ми не поми
лилися, доручивши молоді 
таку важливу справу. За
готівля кормів ведеться з 
випередженням графіка. 
Комітет комсомолу орга

репочинку знайомимось 
з механізаторами: Ми
кола Павлов, Ігор Лавру- 
сенко, Сергій Силкін. 
Усі — члени комсомоль
сько-молодіжного кор
модобувного загону.

— Сьогодні вже заго
товили шість причепів 
люцерни для потреб тва
ринництва, у покоси по
клали не менше десяти- 
дванадцяти гектарів, — 
розповідає бригадир трак
торної бригади першого 
відділка Володимир Ан
дрійович Данчул. — На 
круг збираємо по 200—220 
центнерів зеленої маси.

— Якби весною сказав 
хто, що матимемо ось та- 

нізував і провів кілька 
суботників, під час яких 
було заготовлено понад 
80 тонн різнотрав’я. Від
значились молоді спеціа
лісти господарства, стар
шокласники.

Розповідає
М. ОДАРЧЕНКО, 

член кормодобувного 
загону:

— Наше прагнення — 
не просто скосити трави 
на всій площі, закласти 
фураж на зиму. Мета — 
заготовити півторарічний 
запас кормів. Перші кро
ки в цій справі зроблено. 
Усі мої товариші вклю
чилися в ударний ритм, 
працюють злагоджено, 
творчо. І добиваються ви
соких результатів. Зокре
ма, майже у півтора раза 
перевиконують змінні нор
ми Микола Павлов та 
Ігор Лаврусенкб, стараю
ться Сергій Силкіи та 
Микола Дундик.

Важливо й те, що кор
мозаготівля стала спра
вою всієї молоді села. Ко
сять різнотрав’51 навіть 
школярі, комсомольці, зай
няті у невиробничій сфері.

Від імені своїх товари
шів звертаюся до моло
дих механізаторів облас
ті: оголосіть і ви кормо
виробництво ударною 
справою комсомолу, вклю
чайтеся в змагання за 
створення півторарічного 
запасу фуражу! Ми ви
кликаємо на соцзмагання 
всі комсомольсько-моло
діжні кормодобувні заго
ни, ланки області.

РЕПОРТАЖ

кий, досить високий вро
жай, не повірив би, --
включається в розмову 
Ігор Лаврусенко. — Та 
погода сприяла швидкому 
росту багаторічних трав.

У загоні він — наймо
лодший. Досвіду хлопце
ві ще бракує, трапляється, 
що зупиняється його КІР 
через якусь поломку. І то
ді обов’язково приходять 
на виручку товариші — 
Микола Павлов, Ярослав 
Ворон, наставник молоді 
Володимир Іванович Бо
гаченко. Втім, неподалік 
працюють і молоді інже
нери Петро Крамар та

Соціалістичні зобов’язання
КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНОГО КОРМОДОБУВНОГО ЗАГОНУ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЖДАНОВА НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ

Надаючи виключно важливого зна
чення розвитку кормовиробництва, 
забезпеченню громадської худоби 
достатком повноцінного фуражу і 
прагнучи ознаменувати 70-річний 
ювілей Великого Жовтня новими 
трудовими успіхами, наш КМК зобо
в’язується:

— протягом нинішнього сільсько
господарського року заготовити 6648 
тонн грубих кормів, у тому числі 900 
тонн сіна;

— закласти в траншеї 1237 тонн сі
нажу;

— припасти 14 557 тонн соковитих 
кормів, у тому числі 7057 тонн си
лосу;

— заготовити на годівлю громад
ському стаду протягом літньо-осін
нього періоду 11901 тонну зелених 
кормів;

— закласти на зберігання 5440 тонн 
кормових коренеплодів;

— заготовити на зиму не менше 
35,6 кормоодиниці на одну умовну 
голову худоби.

Зобов’язання обговорені і прий
няті на загальних зборах КМК 
4 червня 1987 року.

Олександр Дехтяренко. 
Разом з усіма спеціаліс
тами господарства взяли
ся вони за коси.

Дружна робота кипіла 
того дня й на сусідньому 
полі. Там косила люцерну 
механізована ланка трак
торної бригади № 4, очо
лювана Олександром 
Щербиною.

— Третій день працює
мо, усі механізатори пе
ревиконують змінні нор
ми, — розповідає ланко
вий. — А найвищих ви
робітків добивається Ми
кола'Дундик. Йому сьо
годні вручено Червоний 
вимпел правофлангового 
соціалістичного змагання.

...Надвечір у поле заві

тав агроном Борис Васи
льович Лісничий.

— Усі посіви багаторіч
них трав готові до косо
виці, — повідомив він 
механізаторам. — Треба 
квапитись.

Наш кор.
На з н і м н ах: нормо- 

добувнини нолгоспу за 
роботою

Фото В. ГРИБА.
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'І РАДІСТЬ, 1 СУМ...
'* * Ще на рін подорослішали дітлахи... 
ІБони нині — иипусннини дитячого 
Дсадка № 57 «Мишутна» Кіровоград- 
Цси.ого чавуноливарного заводу. Щось 
»дуже сумне, але й водночас світле с 
їв цьому. Сумно, що діти все далі від 
«найбезтурЬотнішого дитинства. А ра- 
,дісно, бо вони ж ростуть, здоровіша- 
гють, стають сильними і все більше 
• самостійними. Ще б пак — буноаль- 
,но кілька місяців, і ці милі малюки 
,вже порівнюватимуть один на одно
му новенькі форми й ранці! А чи го, 

•топі?

чи не _ заспокоїться вій, зробивши 
перший крок? Симптоми старої хво
роби, котрою, здається, сповна пере
хворіли його попередники, вже про
являються. Вони — в прагненні ко- 
аирму-ти справною цифрою, в за
вуальованій формі видати бажане зз 
дійсне.

• Скільки механізованих ланок нз 
Кукурудзі? — перепитав Сергій. — 
•»дається... Ні, треба глянути... Сім!

— А в яких господарствах?
І знову шурхотить паперами. Від

недавна в них — порядок, можна 
почуватися, як за кам’яною стіною.

— А як відсіялись КМК, хто став 
переможцем?

У відповідь — мовчання.
— Здається, Дмитро Ладпжеи- 

ський з колгоспу імені Шевченка та 
іце Микола Дряшкаба із «Зорі кому
нізму» непогано працювали...

Знову «здається», знову розпливча- 
тість, майже повна відсутність ін
формації.

— А підсумки змагання ми вирі- 
шили підбивати не щомісяця, а що
кварталу, — додав Сергій.

— Чому?

— Так, — впевнена завідуюча дит
садком Н. Є. Германова. — Гадаю, 
і якихось значних труднощів наші ви- 
’ хованці на порозі чергової сторінки 

в їхньому житті не відчують. Та й са
мі погляньте!..

А й справді — свято прощання з 
дитсадком для них було справжнім 
власним святом. Вони навіть спек
такль свій поставили (ну, вихователі, 
звичайно, теж... трошки допомогли). 
Співали, декламували, пускалися в 
танок. Усе дуже старанно, злагодже
но: адже на них дивилися не лише 
молодші друзі, мами й тата, ало и 
шефи з заводу. Прощай, дитсадок, 
здрастуй, школо!

На знімках: (угорі) дуже стара
лася і музичний керівник Світлана 
ГАРБАР; «трохи збиваємося, але зате 
віршик про маму».

Фото Г. КОШКА.

УВАГА; ПОШУКІ «ВОНИ ЗОСТАЛИСЯ
Михайло.., 
де він?

Оксана Баланюк та Аня 
Свещинська, учениці кіро
воградської середньої шко
ли № 11, завітали до редак
ції газети по завданню 
юних слідопитів свого п’я
того «Б».

...Ця історія відбулася у 
роки Великої Вітчизняної 
війни в окупованому німця
ми Кіровограді. Влітку 
1942 року у фашистський 
полон потрапив радянський 
солдат, якого звали Михай
лом (прізвище та по бать
кові невідомо). Було йому 
тоді приблизно двадцять 
сім років.

Михайло стив працювати 
шофером у німецького офі
цера, Спочатку його підоз
рювали у зраді, але незаба
ром...

Михайло їхав на машині 
до Бобринця з офіцером та 
перекладачкою. На великій 
швидкості він спрямував 
автомобіль до урвища, а 
сам вистрибнув. По місту по
повзли чутки, що при ава
рії загинув і водій. Машина 
згоріла.

Та Михайло не загинув. 
Він переховувався у Юлії 
Федосіівни Карленко, яка 
проживала разом зі своїм 
сином шестирічним Анато
лієм по вулиці Москов
ській, яка нині носить ім я 
Ф. Е. Дзержинського. Че
рез деякий час Михайлу 
запропонували піти до Чор
ного лісу, до партизанів.

Подальша доля цієї смі
ливої людини невідома. 
Юлія Федосіївна Карленко, 
яка нині мешкає в Кірово
граді по вулиці Шевченка 
у домі 46, квартирі 6, вже 
сорок п’ять років чекає 
зустрічі з Михайлом.

Юні слідопити 5-Б кла
су середньої школи № 11 
звертаються до всіх чита
чів газети з проханням до
помогти відшукати відомос
ті про подальшу долю 
Михайла.

ЗА БОРТОМ ВЕСНИ»
Ці слова були сказані 

з одній із програм цик
лу «Твої вороги, мо
лодь» дискотеки 1'ОлІМ- 
пїя» Палацу культури 
імені Компанійця про 
тих, хто добровільно 
викинув себе за борт 
не тільки весни, а й жит
тя. Про 15—20-річних, 
котрі фізично ще існу
ють, а в соціальному, 
духовному, морально
му розумінні уже, вва
жай, ні. Вони ровесни
ки тих, хто сидить у за
лі. Тільки цих цікавить 
диско, а тих — нарко. 
І одні мають чути про 
інших, бачити, куди при
йшли з тим, щоб навіть 
подумки не ступити на 
цю дорогу.

У текстах програми і 
відеоілюсіраціях були 
використані матеріали 
преси, кіно, інформація 
місцевих медслужб і 
правоохоронних орга
нів.

Вони колються і ку
рять з підліткового віку 
і ось чого досягли за 
кілька років. Андрій, у 
минулому чудовий ве
лосипедист, не може 
пробігти 100 метрів. 
Марині не під силу від
чинити двері. Ірина що
сили притримує рукою 
коліно, але це не допо
магає — воно безупин
но тремтить.

їх запитують: «Для чо
го ви попробували нар
котики?». — «Щоб зня
ти складні власні проб
леми». — «І куди ж во
ни ПОДІЛИСЯ?». — «Ніку
ди».

їх запитують: «Що вас 
приваблює в наркоти
ках?». — «Уже нічого...».

їх запитують: «Що б

ви зараз хотіли?». — «За 
один здоровий рік жиг*  
тя я б віддав десять, 
прожитих у дурмані...»;

Та вирватися з йог» 
полону буває неможли
во не те що після років 
«причащання» — уже й 
після одного-двох ра
зів. Шістнадцятилітня 
дівчина від першого 
уколу осліпла, а потіЦ 
померла... І ті роки, що 
відпущені, — не життя, 
а блукання в світі хи
мерних ілюзій і жахів. 
Якось в одному з мага
зинів Кіровограда по
купці звернули увагу на 
хлопця, котрий настир
ливо шукав щось на по
рожній підлозі. Сказав, 
що збирає папір. По-І 
тім став з огидою стру
шувати з себе неісную
чих мух і ос...

Хто робить цих моло
дих людей такими? «Біз
несмени», котрі виготов-? 
ляють смертельне ва
риво і випробовують 
його дію на «кроли-
ках» 
нити

- нездатних чи- 
опір наркоманах.

Ці ділки добавляють у
отруту шоколад, який 
потім потрапляє в крові
Вони продають одну си
гарету з «травою» по
50 карбованців, нажи
ваючи особняки і «Ла-
ди», а самі цього зілля 
Найчастіше не торкаю
ться. У програмі були 
названі точні прізвища! 
адреси кіроаоградців, 
засуджених за виготов
лення і збут наркотиків,

Цю програму подиви
лися і обговорили стар
шокласники кількох шкіл 
обласного центру.

Н. ДАНИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

=ч
ІГТІД час першої зустрічі Олег Ча- 

лапчій розповів історію, котра ма
тиме пряме відношення до теми нашої 
розмови. Побував він на останньому 
дзвонику в місцевій десятирічці, зу
стрівся з випускниками. Ті прийняли 
радо, але дещо насторожено: чи не 
агітувати прийшов? Ні, він не агіту
вав.’ Поговорив невимушено з хлоп
цями й дівчатами, поцікавився пла
нами. Ті віджартовувались. Знав: не
спроста це. Значить, торуватиме біль
шість з них, як і завжди, шляхи-до- 
ріжки в місто, дехто, залишившись у 
райцентрі, оббиватиме пороги місце
вих підприємств. А хто ж піде пра
цювати в село, колгосп імені Леніна, 
иіо 
від школи? Запитав про це. Власне, 
він

розташувався за кількасот метрів

і;

І

і не сподівався, що підніметься 
ліс рук.

— Тільки не налаштовуйтесь, дру
зі, на легкі перемоги, — мовив на 
прощання. — Будуть труднощі і не
вдачі...

І тут вій відчув па собі недовірли
вий, здивований погляд вчительки.

— Так, так, труднощі, — продов
жив. —■ І особливо багато їх випаде 
на долю тих, хто присвятить себе 
хліборобській праці...

Перший секретар райкому комсо
молу не лицемірив, не входило в його 
плани і ламання усталених педагогіч
них стереотипів про сто шляхів-до- 
ріг, з яких кожна — твоя, про гучні 
фанфари перемог. Він говорив прав
ду: буде нелегко.

Вже пізніше, гортаючи матеріали 
минулої районної конференції, пле
нумів райкому, не раз натрапляв на 
місця, де йшлося про закріплення 
молоді у сільськогосподарському ви
робництві. Про це говорили доярка 
колгоспу імені Шевченка, визнаний 
лідер районного змагання Раїса 
іХваста; говорив заступник голови 

управління колгоспу імені Калініна по 
роботі з молоддю Сергій Луток.., 

г «Ми недостатньо вивчили саме яви
ще міграції молоді, — підкреслювала 
Раїса. — Тому й пожинаємо плоди 
■своєї безпорадності...». «Ми» — це 
райком комсомолу, до складу якого 

( входить молода тваринниця. Певно, 
• в неї були всі підстави на такий ка- 
; тегоричний вислів, адже досить три
валий час в районі не можуть знайти 
ефективних форм роботи по закріп- 

-Леиию молоді на селі.

Райком комсомолу пробує якось 
вплинути на такий стан речей, щось 
змінити, зрушити з місця. Але поки 
що без успіху. Може тому, що й са
мі його працівники не досить чітко 
уявляють, з чого треба починати, а 
де й крапку можна ставити. І мова 
тут не про масові заходи, правильні, 
своєчасні слова, що говоряться на 
них. Мова про конкретну роботу на 
місцях, допомогу комітетам комсо
молу і молоді.

Ось одна з таких ділянок: створен
ня комсомольсько-молодіжних колек
тивів, організація їхнього трудового 
суперництва. Терміни ці. чого гріха 
таїти, стали для нас такими звични
ми, що нерідко ми й в суть їх не вни*.  
каємо. Схоже на'те, що й працівник?

райкому комсомолу роблять це -дуже 
рідко. А даремно. КМК, їхня :роль на 
виробництві з благополучної колись 
ділянки роботи «на папері», ..раптова 
перетворилися на важливу пробле
му, вирішувати яку слід негайно. 
Справедливу оцінку цьому -явищу 
було дано і на XX з'їзді ВЛКСМ, фе« 
румі комсомолу' республіки.

Молоді механізатори й тваринни
ки, присвятивши себе улюбленій спра
ві. хочуть не просто працювати. Як 
правило, їхнє прагнення — працюва
ти цікаво, бачити перспективу, доби
ватися максимальних результатів, 
Усі ці занити може задовольнити 
добре організована робота в КМК. А 
скільки таких колективів у Новгород- 
ківському районі? Обмаль. «Паперо
вих» — скільки завгодно, і з ними 
все гаразд.

— Коли прийшов у райком, відра
зу взявся за комсомольсько-молодіж
ні, — розповідає заворг Сергій Бой
ко. — Розібрався, і аж мороз по шкі
рі пішов: у статистичних звітах —• 
повне благополуччя, понад сорок ко
лективів. Насправді ж... Ні паспор
тів, ні прізвищ керівників, ні резуль
татів чи соціалістичних зобов'я
зань...

склади КМК. За-

Заворгу можна 
поспівчувати. Пра
цює він недавно, 
в а діло береться. 
Скажімо, вже на« 
вів лад з докумен
тацією. переглянув 
кономірно, що чимало «липових» від
сіялось. Ось хоча б в автогаражі 
колгоспу імені Ілліча довелося роз
формувати колектив (виявилось, що 
більшість ного членів давно вже ви
йшла з комсомольського Віку). Ллє 
ось що насторожує: чи не захопиться 
Часом і Сергій змаганням на папері,

РАЙКОМ КОМСОМОЛУ;
СТИЛЬ РОБОТИ

Стенає плечима: і так, мовляв, зро
зуміло, що «витиснути» інформацію 
з колгоспів — діло непросте...

Важко повірити, що змагання мо
лодих рільників стане справді дійо
вим: на першому плані в ньому по
ставлені не конкретні результати і 
досягнення .механізаторів, а зруч
ність для райкому у... підбитті під
сумків.

Непросто оцінити однозначно і шеф
ство райкому над МТФ колгоспу іме
ні Днмптрова. Сергій Бойко вважає, 
що умови для роботи і відпочинку 
тваринницьке містечко має мало не 
зразкові; голова правління Сергій 
Богомолов (колишній перший секре
тар РК ЛКСМ) тільки те й робить, 
що займається влаштуванням побу
ту трудівників. А от чому не йде на 
ферму молодь — відповісти заворг 
.не береться. А Олег Чалапчій, з як«« 
розмовляв на цю тему через кілька 
хвилин, дещо іншої думки: примі
щення хоч і нові, але опалення не
має, механізми працюють з перебоя
ми, профілакторій тільки створюється.

— А що конкретно зробив іранкам 
для підшефних?

—• Організовували суботникн, спо
руджуватимемо літній табір...

Та чи такої допомоги чекали від 
райкомівнів тваринники? Певно, ні. 
У господарстві з року в рік погане 
забезпеченість кормами. Тому й на
дої низькі, відповідно, заробітки у 
тваринників теж невисокі. От би й 
відійти від стереотипів на зразок су- 
ботників. наведення ладу на подвір:ї, 
а вникнути глибше у фуражні пробле
ми господарства, допомогти йому 
вийти зі скрутного становища...

Більше конкретності, діловитості— 
ось чого хочеться побажати апарату 
райкому. А то враження від знайом
ства з ним залишилося таким же 
розпливчатим, як і відповіді завор
га. Можна оцінити роботу райкому 
слідуючи подібній аналогії, приблиз
но иа «трієчку», а можна й на два з 
плюсом. Теж приблизно...

м. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Новгородківський район.
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ООНИ називають себе 
" «металістами»», «роке-»»•

рами», іноді навіть «арти
леристами» (англійське по
няття «метал» містить у 
собі і таке розуміння). Що 
стосується останнього, то 
назва «важка артилерія» 
найбільше підходить до 
груп молодих хлопців, 
чиї руки й шиї вкриті різ
ними ланцюжками та 
браслетами. Є щось арти
лерійське в передзвоні 
«феньочок», які вони но
сять на собі.

Фотографії, які 
бачить, зроблені а Олек-. 
сандрії, прямо на 
пальній площі. Ці хлопці 

! -те ховаються від поглядів 
. перехожих, поводять се- 
. бе невимушено, навіть 

буденно. Склалося вра
ження, що олександрій
ські «металісти» живуть 

^своїм життям, ореолом 
якого і є ті ж самі «фе- 
ньочки», «тусовки» та хеві- 
жаргон. І нікому до цьо
го немає діла.

— Я — «металіст»! — 
відверто заявляє мій спів
бесідник Альберт, двад- 
цятитрьохрічний хлопець з 
чорнявим стіжком волосся. 
Кисті його рук прикраша
ють кількарядні ланцюги, 
шию — теж. Надпис на 
футболці красномовно 
констатує: «Only rock!», 
Тільки — років,

— Вважаю, що метал— 
це дійсно серйозна му
зика. І дуже важко, чи
мось захоплюючись, не 
прагнути бути схожим на 
своїх кумирів. Для мене 
«метал»—невід ємна част
ка життя. Він примушує 
ворушитись, дає якийсь 
запал...

Звичайно, хто з моло
дих не хоче бути схожим 
на свого кумира? У кож
ного, мабуть, є свій ідеал 
—у літературі, спорті, мис
тецтві, нарешті, у самому 
житті. Та не всі 
мислюються над 
чи зрозумів він 
кумира повністю 
тільки зовнішньо,

^оішньо.
зробив, частенько стають 
жертвами самообману. 
Минають роки і прихо
дить розуміння, що об
дурював самого себе че
рез невміння розібрати
ся в конкретній життєвій 
ситуації, часто через не
зрозумілість.

— І серед «металістів» 
в такі, котрі ганьблять 
нас, — каже Альберт. — 
Хто до «металу» відно
сить тільки те, що дзе
ленчить. їх цікавить не 
музика, а тільки зовніш
ній ефект. З ними боро
лися самі ж «металісти»»: 
адже людям, які тільки 
глумляться навколо «ме
талу»», головне побешкету- 
•Яйіи. Але ми ж не хуліга
ни...

читач

цент-

---------------------  «Молодий комунар» —

А що висловлюють ме
талісти? Своїм одягом 
«феньочками» та пове
дінкою? На це питання 
Альберт поставив своє:

— А що висловлюють 
«фани» футболістів мос
ковського «Спартака», 
одягаючи, скажімо, чер
воно-білі шарфи, футбол
ки, шапочки? Що вислов
люють вони, розмахуючи 
на вулицях червоно-біли
ми прапорами та горлаю
чи: «Спартак», «Спар
так»!». Молоді люди «збо
жеволіли» на грунті фут
болу. А ми — на грунті 
«металу»!

Давайте проведемо де
яку паралель між «фана
ми» та «металістами».

Рух «фанів» прийшов 
до мас у 1977 році, коли 
футболісти московсько
го «Спартака» опинилися

лу». Але час було про
гаяно. Тут і досі поруч з 
офіційними клубами бо
лільників діють клуби не
легальні. Ті, які дискре
дитують сам футбол.

Повернемося до «ме
талу».

Перший радянський 
рок-клуб було створено 
п’ять років тому в Ленін
граді, а через деякий час 
і в кількох інших містах 
країни. На Україні є ли
ше один рок-клуб в Києві. 
Єдиний офіційний клуб? 
Яка ж роль київського 
рок-клубу? Сприяти у се
редовищі любителів рок- 
музики виникненню здо
рових орієнтирів та ідей
но-естетичної зрілості, ор
ганізації змістовного ДО
ЗВІЛЛЯ, пропаганді кра
щих здобутків радянських 
та зарубіжних митців.

ще за
тим, а 

свого 
не

а й вну- 
Ті, хто цього не

СКІЛЬКИ
«ХЕВІ МЕТАЛ»?
у першій лізі. Спартаківці 
повністю оновили свій 
склад, запросивши моло
дих, талановитих гравців. 
На футбольному полі 
з'явилися ровесники при
сутніх на трибунах. Спо
чатку до прапорів «фанів» 
та їхньої червоно-білої 
масті відносилися навіть 
із зацікавленістю. Адже 
досі щось подібне мож
на було побачити лише 
на екрані телевізора у 
трансляціях з Ліверпуля 
чи Мюнхена, Цюріха чи 
Туріна. А тут — вдома. 
Та, на жаль, у нас тоді 
не замислювалися, що 
західні «фани» офіційно 
об’єднані в клуби. Ті їх 
організовують, навіть ви
ховують (щоправда, не 
завжди в кращому розу
мінні цього слова). Не 
варто, мабуть, відносити 
до їхнього числа тих бри
танських хуліганів, які по
збавили свого чемпіона 
можливості боротися за 
Кубок європейських чем
піонів. Подібні хуліган
ські угруповання не ма
ють нічого спільного з 
організованими фан-клу- 
бами.

Ніхто не замислювався 
тоді над майбутнім юних 
спартаківських прихиль
ників. Як наслідок — ма
сові безпорядки після 
футбольних матчів, роз
биті вітрини магазинів, 
надписи на стінах і пар
канах, нарешті, жертви 
бешкетів. Спочатку за
бороняли «фан-рух». По
тім пішли іншим шляхом: 
почали організовувати 
«Клуби любителів футбо-

Клуби за інтересами дійс
но повинні виховувати на
шу молодь, організовува
ти її.

Пригадується, як років 
п'ятнадцять тому паркани 
та стіни були обсипані 
надписами: «Beatles»,
«Rolling Stones», «Pop», 
За це лаяли молодь. 
Та ще більше лаяли за те, 
що декого просто лякали 
слова «Бітлз» та «Роллінг 
Стоунз». Час довів, що 
нічого погано в самих 
творах цих музичних ко
лективів не було. Ганебне 
було в «малюваннях» 
(можна просто — бешке
тах). Але це довів час, а 
не соціологи. Нині ті ж 
стіни прикрашають назви 
«AC/DC», «IRON MAI
DEN», «SCORPIONS». I 
знову ми не навчилися ви
переджати час, даючи 
оцінку не тільки музиці, а 
й її наслідкам.

Ім’я Олександра Жи- 
тинського, для кого по
стійно відкриті сторінки 
журналу «Аврора», доб
ре відоме.

В одному з журналів 
О. Житинський писав, що 
людей, які вперше по
трапляють на рок-концер- 
ти, дуже легко впізнати 
по тому зусиллю, з яким 
вони зберігають байду
жість на обличчях. Мов
ляв, не таке бачили! Ні, 
такого вони не бачили, 
адже рок — це завжди 
маскарад та карнавал, 
Немає необхідності сер
йозно ставитися до цьо
го. Ми всі вміємо застіба
тися на всі гудзики й ро
бити себе схожим на ін-

ших. А тут нам демон« 
струють, як можна бути 
зовні оригінальним. На 
жаль, останнє не завжди 
збігається з внутрішньою 
оригінальністю.

А ось думка вже зна
йомого нам олександрій- 
ця Альберта:

— Якщо б у нас існу
вав рок-клуб, то відпала б 
потреба дзвеніти металом 
по вулицях міста. Цей 
одяг я одягав би тільки 
в клубі.

Я запропонував «мета
лістам» скласти свій влас
ний «хеві-хіт». І він назвав 
кілька західних рок-груп,

— А про що вони спі
вають?

— Не знаю, — відповів 
Альберт. — Але музика— 
класі

Думаю, що в подібно
му положенні знаходить
ся більшість прихильни
ків «металу»: адже вони 
просто не знають змісту 
пісень.

9 квітня цього року один 
з матеріалів спецвипуску 
«Молодого комунара» був 
присвячений олександрій
ським прихильникам «важ
кої артилерії». Тоді дру
гий секретар міськкому 
ЛКСМУ Ю. Корж запере
чив, мовляв, немає в міс
ті «металістів». Та коли 
з’ясувалося, що вони є, 
пообіцяв зустрітися з ни
ми, поговорити. Створити 
рок-клуб.

Але, як бачимо, далі 
розмов справа не пішла. 
А «металеві команди» 
вже не туляться по під
валах, а в підозрілому 
одязі розгулюють по 
місту. Рок молодь співає 
й слухає, розуміє його 
по-своєму.

А в міськкомі комсо
молу й досі не поміча
ють тих юнаків, які нази
вають себе «металістами». 
І не хочуть помічати! 
Інакше б знали й те, що 
дехто з них захоплюється 
малюванням, любить чи
тати класику, фотографу
вати тощо. Бажають зміс
товно проводити своє до
звілля.

Доречно порекоменду
вати Ю. Коржу відкрити 
останній травневий ви
пуск журналу «Україна» й 
прочитати такі рядки:

«...Добре, мабуть, буде, 
коли ми врешті зрозуміє
мо, що боротися треба 
не з штаньми, довгими 
чупринами та новими рит
мами, а з рутиною, з тим, 
що заважає демократиза
ції суспільства, в тому 
числі й вільному вияву 
талантів — боротися з 
усім тим, що заважає нам 
іти вперед».

С. БОНДАРЕВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Олександрія. 
Фотомонтаж автора,

СВЯТКОВІ
У магазині «Мелодія», 

що п© вулиці Карпа 
Маркса в обласному 
центрі, завжди людне. 
Тут тобі й магнітофони 
різні, радіосистеми, пла
тним, тут і телевізори, 8 
Фотоапаратура...

Як кажуть, иа будь« 
який смак.

— Звичайно, — усмі
хається групкомсорг 
Юля Шуляєва, — тепе
рішнім юнакам і дівча
там важко з усьому до
годити, але ми старає
мося. Наш директор 
Валентин Антонович 
^*псентьєв спрямовує 
Роботу колективу так, 
Щоб незадозолених від
відувачів не було. А ми 
йому допомагаємо.

«Ми» — КОМСОМОЛЬЦІ 
и молодь магазину, бо ж

працює тут переважно 
молодь. Із п'ятнадцяти 
працівників шість — 
члени ВЛКСМ: окрім 
групкомсорга ще Оле
на Парієнко, Таня Мезен
цева, Віта Шапозалова, 
Валентин Рудний, Ліля 
Поліщук.

З усього видно — до
помагають добре. Про 
це свідчать численні 
відзнаки, вручені мага
зину.

Комсомольсько » мо
лодіжний колектив ма
газину став перемож
цем республіканського 
соціалістичного змаган
ня за 1986 рік. Висока 
відзнака. КМК вручено 
премію.

— Чесно кажучи, —- 
зізнається Юля, — не 
можу пригадати, хто 
першим подав думку 

перерахувати всю пре
мію в Радянський Фонд 
миру. Певно, думали 
про це всі. То ж коли 
зібрали збори й зайшла 
мова про це, байдужих 
чи незгодних серед нас 
не було.

Групкомсорг Юля Шу- 
ляєза не говорила ні 
гучних фраз, ні черго
вих заяв. Як не говори
ли їх на своїх зборах 
молоді продавці. Для 
них, як для тисяч і ти
сяч радянських людей, 
це стало справою пат
ріота, справою сучасної 
нашої людини: берегти 
мир.

...В «Мелодії» звучить 
тиха музика. Покупці ви
бирають потрібні їм то
вари. Звичайний робо
чий день, який молоді 
продавці весь час праг
нуть зробити для відві
дувачів святковим.

А. «УМАНСЬКИЙ.

«Кудись поділась 
книга скарг»

Під таким заголов
ком 25 квітня цього ро
ку була опублікована 
критична кореспонден
ція, де йшлося про по
рушення правил радян
ської торгівлі працівни
ками гастроному № 4 
села Червоної Кам’янки 
Олександрійського ра
йону.

Як повідомив редак

Хоч листа і не було надруковано
Молодь села Новоєго- 

рівки написала, що не- 
вдоволсна своїм дозвіл
лям. Ось що відповіли з 
відділу культури Ново- 
українського райвикон
кому:

— У будинку культури 
щосуботи проводяться 
вечори відпочинку, те- 

цію голова правління 
Олександрійської рай- 
споЖивспілки Я. Б. Аб
дулаев, критика визнана 
правильною. Правління 
Червонокам’янської спо
живчої кооперації і 
профспілковий комітет 
постановили: за пору
шення правил радян
ської торгівлі завідую

матичні вечори, усні 
журнали, працюють гурт
ки художньої самодіяль
ності (духовий, естрад
ний, вокального співу, 
хоровий, агітбригада, ху
дожнього читання). Прав
ління колгоспу «Украї
на» виділило кошти на 

чій гастрономом N2
В. Б. Тищенко І продав«-: 
цю І. Осипенко винес«< 
ти догани, позбавити ї* 
премії за місяць.

Недоліки усунені. Кона- 
тролюватиме роботу ге*- 
строному заступник гэ*- 
лови правління по тор* 
палі споживчої кооп»*- 
рації А. Г. Білокурова,

придбання комплекту Іп-* 
струмептів для духового 
оркестру.

У сільському будинкг 
культури показують ші 
иофільмн, але В пере
важній більшості 3-ї ка
тегорії, тому копії трап-* 
лаються і низької якості»



'А, ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 — Веселі старти. 
8 40 — Телефільм «Корона 
вужа». 1 серія. 9.50 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10 
— «Адресовано людині». 
Документальний телефільм. 
17.00 — Новини. 17.05 —
Грає Н. Гаврнлова (форте
піано). 17.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.15 — 
Наш сад. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 —‘ «Стрибок». 
•Мультфільм для дорослих. 
19.10 — «Громадська дум
ка». Обговорення шляхів 
дальшої боротьби з пияц
твом 1 алкоголізмом. 20.15— 
Концерт. 21.00 — «Час».
81 40 — Телефільм «Корона 
вужа». 1 серія, 
кетбол. Чемпіонат 
Чоловіки. У перерві 

Сьогодні у світі.
▲ ут

10.00 — Новини. 
Художній фільм

22.50—Бас- 
Європи. 
— 23.10

10.15 — 
   «Балада 

про доблесного лицаря Ай
венго». 11.45 — Грають юні 
музиканти. 12.15 ~
го вам здоров’я.
Концерт Гуцульського ан
самблю пісні і танцю. 13.55 

Новини. 16.30 — Новини.
•16.40 — Вистава для дітей. 
«Комедіанти». 17.30 — «На
зустріч виборам». Радехів- 
ська районна Рада народ
них депутатів Львівської 
Області. 18.01) — «Хто вбив 
кабаргу?». Судовий телена
рис. 18.30 — Сонячне коло. 
’19.00 — Актуальна камера. 
19.35 — «Незабутні». Лесь 
Курбас. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — І тільки музика...
22.40 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.

і '— Добро- 
дрров’я. 12.45 
Гуцульського

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Телефільм
«Корона вужа». 1 і 2 серії. 
10.25 — Новини. 16.00 — 
Новини. 16.15 — «Перебу
дова: досвід і проблемі».
Прем’єра документального 
телефільму ‘Що день прий
дешній». 17.05 — здрастуй, 
музчцо! 17.35 — Новини. 
17.40 — Спорт і особистість. 
Н. Корольов. 18.10 — Фото
конкурс «Батьківщина улюб
лена моя». 18.15 — Людина 
і закон. 18.45 — Сьогодні у 
свїті. 19.00 — Світ 1 молодь. 
19.35 — «Два погляди з од
ного кабінету». Телецистава 
і громадська думка. 21.00— 
«Час». 21.40 — Телефільм 
«Корона вужа». 2 серія. 
22.50 — Баскетбол. Чемпіо
нат Європи. Чоловіки. У пе
рерві — 25.10 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Днвосніт. 10.50 — «Лускун- 
чик». Балет для дітей. 12.35 
— Село і люди. Розповідь 
про делегата XXVII з'їзду 
Компартії України Л. 3. 
Оліфірову. (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня), 13.20 — Телефільм «Іс
торія одного кохання'. 13.50 

Екран молодих. 16.30 — 
Новини. 16.40 — «Агропром: 
проблеми і пошуки». Сімей
ний підряд V сільському 
господарстві». 17.10 —
Фільм-концерт «Коли ми за- 
Йохані». 17.30 — «И память 

амёнки любя...». (Кірово
град). 18.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — Акту
альна камера. 19 00 — Чем
піонат СРСР з Футболу. 
«Динамо» (Київ) — «Кайрат». 
Під час перерви — 19.45 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Пре- 
8 ’єра теленистави «Позов».

. Радон, Під час перерви— 
2220 — Актуальна камера. 
Юечіопій ВИПУСК.
А ЦТ (Ч програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Документальний телефільм. 
Й.40 — П. Єршов. «Горбоко
ник». Читає народний ар
тист РРФСР О. Табаков. 
Фільм-концерт. 10.10 — Спі
ває і танцює молодість. 
>0.25 — Телефільм «З робо
тами не жартують». 11.45 — 
Німецька мова. 12.15 —
Мультфільми. 12.50 — Від
гукніться. сурмачі! 13.35 — 
Шахова школа 14.05 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15 
— Сільська година. 19.15 — 
А. Аренсысий. «Силуети». 
19.30 — Футбол. Чемпіонат 
СРСР. «Торпедо» — «Жаль- 
гіріс» 2-й тайм. 20.15 — Ве
чірня казка 20.30 — Музич- 
ний кіоск. 21.00 — «Час». 
21.40 — «Монолог про ко. 
хання». Фільм-концерт за 
участю С. Ротару. 22.50 — 
Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 — Телефільм
♦ Корона вужа». 2 серія. 9.15
— Жива природа. 10.15 —
Новини. 16.00 — Новини. 
16.15 — Виступ художніх 
колективів м. Тули. 16.30— 
Дітям про звірят. 17.00 — 
Новини. 17.05 — Мультфіль
ми. 17.25 — Об’єктив. 17.55
— Грає 1. Ойстрах (скрип
ка). 18.05 — «Москва. Рік 
1917». Документальний
фільм із циклу «Вони були 
першими'. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — За сло
вом — діло. Про демократи
зацію виборів до місцевих 
Рад на прикладі передви
борної кампанії у м. Пущи
но Московської області 
19.30 — Мультфільм ДЛЯ до
рослих. 19.40 — На екрані
— кінокомедія. «Музична
історія». 21.00 — «Час».
21.40 — «Ленінград — Сіетл. 
Через рік»... Зустріч в Ле
нінграді американського 
вчителя Р. Морроу і в Сіет- 
лі радянського художника 
А. Яковлева з учасниками 
телемосту, який проходив 
рік тому. У перерві
— Сьогодні у світі. 
Джазова панорама.
А УТ

10.00 — Новини. 
Художній фільм «Васса». 1 і 
2 серії. 12.30 — Для школя
рів. «Девіз: відвага, муж
ність, честь». 13.05 — Но
вини. 13.20 — До 70 -річчя 
Великого Жовтня. «Кіно зна
йоме і незнайоме». 16.30 — 
Новини. 16.40 — «Назустріч 
виборам». За мандатом на
родного довір’я. 17.10 —
Фільм-концерт «Ти моя піс
не». 17.25 — Атеїстичні діа
логи. «Сповідь колишнього 
священика». 18.00 — «По
кликання*. Розповідь про 
вчителя Кіровоградської СШ 
№ 18 В. Б. Адігея. (Кірово
град). 18.30 — Концерт ор
кестру народних інструмен
тів і тріо бандуристок Ук
раїнського телебачення і 
радіо. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — «Театраль
не фойє». Зустріч з актора
ми Львівського музично-дра
матичного театру імені Яро
слава Галана. (Кіровоград). 
20.20 — «Наші довідки». (Кі
ровоград). 20.25 — Мульт
фільм. (Кіровоград). 20.35— 
На добраніч, діти: 21.00 — 
«Час». 21.40 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.10 — Ак
туальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
«Дайте мені точку опори...». 
Передачі 1 і 2. 9.20 — Грає 
ансамбль віолончелістів Дер
жавного симфонічного ор
кестру СРСР. 9.45 — Доку
ментальний телефільм. 10.1 5
— Фільм «Бабусин онук».
11.35 — Іспанська мова.
12.05 — О. Островський. 
«Снігуронька». — Весняна 
казка. Музика О. Грсчаніпо- 
ва. 14.25 — Новини. 18.00 — 
Новини. 18.15—Співає В. Го
товцева. 18.30 — Футбол. 
Чемпіонат СРСР. «Спартак»
— «ЗеїГіт». 20.15 — Вечірня 
казка. 20.30 — Ритмічна гім
настика. 21.00 — «Час». 21.40
— «Все те же мы..». 
(О. Пушкін і ліцей). 22.55 — 
Новини.

- 22.25
23.25 —

10.15

ЛКСМ Украины
Ца украинском языке.

«Молодий комунар»

Вистава «Переможниця». 
12 35 — Грає духовий ор
кестр. 13.00 — Новини. 13.20
— Молодіжна студія «Гарт». 
16.30 — Новини. 16.40 .— 
Музичний фільм «Розлітай
теся, мрії мої». 17.05 — «На
зустріч виборам». Перспек
тива «колишніх неперспек
тивних сіл Криму». 17.35 — 
Естрадний концерт. 18.00 — 
«Закон і ми». 18.30 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.45
— Телефільм. (Кіровоград). 
18.55 — Наші довідки. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Худож
ній фільм «Кармелюк». 1 се- 
■рія. 20.40 — На добраніч, ді-

с

А ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Світ і молодь. 
8.-10 — Фільм «Музична іс
торія». 10.00 — Новини.
16.00 — Новини. 16.15 —
Фільм «Час не чекає». 1 се
рія. 17.30 — Новини. 17.35
— Російський музей. «Ро
сійська графіхса». 18.00 — 
Наука і життя. 18.30 — Сьо- 
годні у світі. 18.-15 — Доку
ментальний телефільм. 19.-15
— Новини. 19.50 — Музика 
1 ми. 21.00 — «Час». 21.-10 — 
Бесіди про кіно. 23.25 — Сьо
годні у світі. 23.40 
кетбол. Чемпіонат 
Чоловіки.
А УТ

10.00 — Новини. ___
Виробнича гімнастика. 10.25

—’ Бас-
Європи.

10.15 —

вМолодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета

БН 03216.

316050. МПС,

9 червня 1987 року о-

12.50 — Наш сад. 13.20 —
«Як ми відпочиваємо». Ви
ступ самодіяльних цирко
вих колективів. 13.55 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15

Науково-популярний фільм 
«Будинок на вулиці Дуро
ва». Про Московський театр 
звірів. 18.35 — Із скарбниці 
світової музичної культури. 
Р. Вагнер. Симфонічні фраг
менти з опер. 19.20 — «В 
Брейтові, наприкінці зими». 
Про створення клубу сіль
ської інтелігенції в Брейтов- 
ському районі Ярославської 
області. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 20.45— 
Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Земля мого ди
тинства». 1 і 2 серії. У пе
рерві — 22.50 — Новини.

А ЦТ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 —Концерт естрад-

ративів по пошиттю одягу. 
14.00 — «Співдружність».
Тележурнал. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — До ювілею Г 
дикого Жовтня. Історії не
меркнучі рядки. Фільм «Ле
тять журавлі». 16.40 — Оче
видне — неймовірне. 17.40
— Міжнародний фестиваль 

’телепрограм народної твор
чості «Веселка». «Фольклор 
Афіфн». (Португалія). 18.10
— Потрібна ідея. 18.40 —
Політичний театр. Телеви- 
става «Мегре у міністра». За 
романом Ж. Сіменона. 1 1 2 
серії. 21.00 — «Час». 21.40

В суботу ввечері. КВН-87. 
Фінал.-Зустріч команд Оде
ського університету і Мос
ковського хіміко-технологіч- 
ного інституту ім. Д. Менде
лєєва. 23.40 — Баскетбол. Чемпіонат Європи. Чоловіки. 
Матч за 3-є місце. У 
рерві — Новини.
А УТ

13.30 — Новини. 13.45 
Доброго вам здоров'я. 14.15
— Фільм-балет «Підпоручик 
Кіже». 15.00 — Суботні зу
стрічі. «8 клас закінчено». 
16,30 — Сатиричний об'єк
тив. 16.50 — Прем’єра теле-

нал. 8.30 — Ритлнчпа 
ластика, и.оо 
пошта. 9.30 -

Бе- дожил культура. М. Сар’ям_  1М ОП А а «л.. I

пе-

гім-
— Ранкові 
Світова ну- п/т у

10.30 — Молоді солісти ба
лету. 11.05 — Мультфільм. 
11.50 — Із скарбниці світо
вої музичної культури 
С. Прокоф'єв. Кантата «Олек
сандр Невський». 12.30 ~Ч 
Фільм «Як Іванко-дурник зі 
дивом ходив». 13.50 — Рек- 
лама. 13.55 — Запрошує те
летеатр. М. Чернншевський. 
.«Що робити?». 'Гелевистава, 
Частини 1, 2. 3. 16.35 — Кон
церт В. Леонтьева в Дер
жавному Центральному кон
цертному залі. 17.45 — Ху
дожня гімнастика. Чемпіо- 
,нат СРСР. 18.30 — Автдч 
крос. Міжнародні змагання. 
«Кубок дружби» соціаліс
тичних країн. 19.00 - Кон
церт майстрів мистецтв 
країн — членів Інтербачен- 
'ня. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Здоров’я. 21.00,— 

♦ Час». 21.40 — Фільм < У 
видів у полоні». 23.00 — Но
вини.

Р. Новикова з Олек
сандрії розповідає чита
чам про свого земляка 
комсомольця Юрія Лісіна, 
ріжчпка металу на елек
тромеханічному заводі. 
Ще в школі він, крім при
язної вдачі, виділявся ху
дожніми здібностями —

«бітла.ми», намагалися на
слідувати їхню зовніш
ність, збирали інформацію 
про «ліверпульську чет
вірку». Це не схвалюва
лося педагогами. Нам за
бороняли відпускати дов
ге волосся, а ми не слу
хали. Нас лаяли за «вуль-

...І сльози

обласного музично-драма
тичного театру Кірово
граді« Н. Аношкіна опи
сала так: «Пішли ми з чо
ловіком у театр. Попере
ду нас сиділи кілька без
турботних і неуважних 
дівчат — явно прийшли 
за «розповсюдженими» 
квитками. Спектакль за 
твором ІО. Візбора пові
дав про те, як молодий

ПІСЛЯ «БЕРЕЗОВОЇ ГІЛКИ»
З ПОШТИ ВІДДІЛУ МОРАЛЬНО- ЕСТЕТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

оформлені з його участю 
стінгазети виходили ціка
вими і привабливими. По
тім став учасником тан
цювального ансамблю «Ві
ночок» при БК електро
механічного заводу, їздив 
у складі колективу па га
стролі до Болгарії. А в 
екстремальній ситуації 
Юрій виявив сміливість,' 
витримку, зібраність —’ 
більше місяця працював 
на дезактивації аварійно
го енергоблок)' Чорно
бильської АЕС. «Після по
вернення став ніби 
рослішим, мудрішим», 
так закінчується лист.

Добрі слова знайшла 
для працівниці місцевої 
музшколи І. Стрсльбішь- 
кої жителька м. Малої 
Виски Л. Красна: «Ірина 
Євгенівна комсомолка, ви
пускниця Кіровоградсько
го музу ч плита. У нас тре
тій рік. Батьки задоволе
ні тим, як вона вчить ді
тей музиці. Ірина і сама 
активна учасниця худож
ньої самодіяльності, ДО; 
помагає готувати н про
водити засідання клубу 
молодої сім'ї при одному 
з місцевих заводів...».

Ми одержали кілька від
гуків на свої публікації. 
З приводу статті «Ястру
биний Кіготь-87» («МК» 
за 9 квітня ц. р., мова там 
ішла про «металістів») 
В. Чебишев з м. Олександ
рії пише:

«Будучи школярами, ми 
з друзями захоплювалися

ДО-

гарний західний», за сло
вами педагогів, шейк, а 
ми танцювали. Намагали
ся копіювати тодішніх 
«хіппі», не замислюючись 
над їхньою суттю. Як г ни
нішні «металісти», носили 
прикраси з арматурної 
сталі. Бринькали в підва
лах иа гітарі. А тепер один 
із нас майстер ПТУ, ін

ший інженер, майстер спор
ту, третій — військовий, 
теж майстер спорту, я 
був викладачем технікуму, 
нині на шахті. І думаю, 
що старші стосовно за
хоплень молодих повніші 
займати розумну пози
цію, виховувати молодь».

Інший 
лікацію 
пою не 
в «МК» 
Це було інтерв'ю з П. Ста- 
шевською, котра свого 
часу виїхала на Захід з 
наміром там залишитися, 
але. скуштувавши там
тешнього життя, поверну
лася до СРСР. Н. Про- 
бийголова з м. Доушчської 
прокоментувала цей факт 
дуже емоційно: «Я б і за 
золоті береги Батьківщи
ни не залишила, і мені 
неприємно читати про Ста- 
шевську. За те, що вона 
покинула рідну землю, я 
■■ ------- ------ І багато

згодні 
писати

відгук — на пуб- 
«Чужина вітчиз- 
стане...», вміщену 
за 11 квітня ц. р.

її засуджую, 
моїх знайомих 
мною. Навіщо 
таких людей?».

Про враження від 
стави «Березова

ЗІ 
про

ви
гід ка»

лікар-пспхіатр взявся ря-І 
тувати хворого, пезва-І 
жаючи на виставлений ко-І 
лега.ми діагноз «безпалій-♦ 
ний». Захоплення такими і 
людьми,- різка антипатія ! 
до нечесних, ненависть до І 
війни — ось які почуття ! 
будить «Березова гілка». X 
До речі, оті легковажнії 
дівчата після спектаклю! 
змінилися — притихли, в! 
деяких на очах були сльо-І 
зи...». т

1-Іаш громадський корес- ▼ 
пондеит Л. Бажатарник ♦ 
з Ульяновського району—! 
написав нам про день до-і 
пора на Ульяновському! 
цукрозаводі, організова-! 
ний медиками ранлікарні, І

М. Чуб з Головаиівсько-X 
го району розповів про X 
роботу гуртків дитячого! 
сектора будинку культу-X 
ри Перегонівського пук- X 
розаводу, учень Кірово-і 
градської СШ № 11 ♦
І. Бойко — про шкільну! 
агітбригаду «Діалог», а ! 
О. Довгань та О. Бугай-♦ 
чук з чотирнадцятої кіро-І 
воградської десятирічки— ! 
про пушкінські і шевчен-! 
ківські дні (з українськими І 
вечорницями) у своїй ШКО-Х 
ЛІ. I

Кілька пропозицій щодо X 
поліпшення нашої газети і 
вносить кіровоградець і 
В. Колесник, серед них і! 
така: «Більше пишіть про X 
хороші сім'ї, щоб молоді І 
па їх прикладі вчилися І 
шукати собі надійну пару. І 
Щоб сім’ї у нас були мІ'ц-і 
ними». х

Вдячні всім читачам за ♦ 
листи і чекаємо нових. !

ти! 21.00 — «Час». 21.40 —’ 
Художній фільм «Карме
люк». 2 серія. 22.50 — Ак
туальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Документальний телефільм. 
8.50 — Р. Шуман. Симфо
нічні етюди. 9.20 — Доку
ментальний фільм. 9.30 —
«Експедиція в XXI століття». 
Науково-популярна пере
дача для школярів. 10.30— 
Народні мелодії. 10.45 —'
Фільм — дітям. «Спільний 
пес». 11.45 — Англійська 
мова. 12.15 — Мультфільми.

но-симфонічного оркестру 
Українського телебачення 
і радіо. Передача з Києва.
8.35 — «Міста і роки». До
кументальні телефільми.
9.35 — Концерт російського
народного хору 
культури метробуду (м. Мо
сква). 9.55 — Чого і чому. 
Передача для дітей. 10.25 — 
Кіноафіша. 11.10 — Доку
ментальний телефільм. 12.00 
— Мультфільми. 12.30 —
XXI Всесоюзне Пушкінське 
свято поезії в селі Михай- 
ловському Псковської об
ласті. 13.30 — Для всіх і 
кожного. «Як ми одягаємо
ся?». Про створення коопе-

Палацу

вистави. «Фейлетон». 17.35 
— Художній фільм для ді
тей. «Вальчині вітрила». 
18.45 — «Скарби музеїв Ук
раїни». П. Нілус. «Відпочи
нок». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — «Сонячні клар
нети». Самодіяльні художні 
колективи Тернопільської 
області. 20.45 — На, добра
ніч. діти! 21.00 — «Час», 
21.40 —- Художній теле
фільм ‘Кармелюк». З серія. 
22.55 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
«Наука 1 техніка». Кіножур-

А ЦТ (І програма) 
п.т7’00л~ Ранкова зарядка Мультфільм. Музика. 7.30 — 
*„аС*’ 8І'5 ~ Документальний телефільм. в.ЗО — рпт. 
мічна гімнастика 9.15 
Тираж «Спортлото», у зо _ 
«Будильник». 10 00 
ясу 
11.00
11.30
12.30 
13.00 
іаКллКИРС,-з СІЛІ,ська година.— Здоров'я. 14.45 —)

Д1Л’-- Тележурнал.' 
іо.зи — Концерт Державно, 
іо ансамблю танцю «Жок» 
іи.15 — Літературний порт
рет. Фазіль Іскандер ;А15 

шшорама. 
18.00 — Футбол. Кубок СРСР 
Фінал. «Динамо» (Мінськ) — 
«Динамо» (Київ), в перерві 

18.45 — Якщо хочеш бу
ти здоровим. <Туризм>. Пе- 
Редача 2 19.45 - Новини. 
IV.оо — Любителям класич
ної музики. 21.00 - «Час», 
21.40 — Позиція. Всесоюз
на художньо-публіцистична 
програма про духовне жит- 
тя Дядини. Відкриття цик« 
лу. 22.50 — Новини. 23.00—’ 
Баскетбол. Чемпіонат Євро
пи. Чоловіки. Фінал
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
•Ритмічна гімнастика. 10.3$

— «На хвилі дружби», ви
ступає Новосибірський ка- 
меРний хор. 11.Ю - Худож
ній фільм для дітей. ..у по
шуках капітана Гранта». 4 
С?Р1Л^. 12-15 — Вистава,
«Макбет». Під час перерви
— 13.35 — Новини. 14.55 —' 
«Село і люди«. 15.25 — Ог
радна програма. «Імпровіза
ція». 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Мультфільм 
на замовлення. 18.00 — До
кументальний фільм «Вісім 
кутів під ОДНИМ 
18.50 — Музичний 
«Сонячний зайчик». 19 00—' 
Актуальна камера. ' ’ '~ 
«Майстри гумору». 
на-87. 20.50 
діти! 21.00 
Худолсній телес|іільм 
мелюк». 4 серія 
Актуальна 
випуск. ,
▲ ЦТ (II

8.00 — 
вайі 8.20 
М. Глінки 
ри 
8.30 
студії телебачення.' 9.30 -- 
«Фантазія про вальс». 10 00
— Російська мова. 10.30 —. 
М. Глінка Симфонічні мі. 
ніатюри. 11.05 — Докумен
тальний телефільм 1Ж_*‘ 
Д° '0-річчя Великого Жовт- 
1!«4т„-есті1валь національних театрів. Софокл. «Електра». 
Вистава Нахічеванського 
му зично-драматичного тєї 
17«V т, Мимедку.чизаде. 
їчиг~ М-Тлінка. «Сенстет».

~ хУДО’кня гімнасти- 
1?Р10иат срср- 14.30-4;Мультфшьм. І5.05 - Світі 

♦ ПппДЬ’ 15'10 — Телефільм!*ору г 3 Вами». 16.50 -4!
«М. Глінка. Романси». 18 00 
— Мультфільм. 18.15 — По 
сторінках опери М. Глінки. 
«Іван Сусапіп». 19.00 —1
шива природа. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Рек« 
лама. 20.20 — «Скарби То
больського Кремля». 20.30—". 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної твор'- 
л°.с,т,1 «Веселка». «Фольклор Афіфн». (Португалія). 21.00
— «Час». 21.40 — Фільм 
«Господар тайги». 23.00 -И 
«Преданья старины г.чубо-

Пушкінська тема в 
Російській лаковій мініатю
рі. 23.20 - Новини.

Слу- 
РадянСькому Союзу!
— «Ранкова пошта».
— Клуб мандрівників.
— Музичний кіоск.
— Назустріч Пленуму 

година, л л к *

дахом».
фільм

19.35 —1 
Гумори* 

На добраніч, 
«Час». 21.40-»: 

«Кар- 
22.55 

камера. Вечірній

програма)
11а зарядку ста-
— День музики 
Увертюра до опе- 

«Руслан і Людмила», 
— Програма Донецької
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