
Фермам •-=• найвищу продуктивність
Втілюючи в життя рішен

ня XXVII з’їзду партії, на
ступних Пленумів ЦК 
КПРС, ділом відповідаю
чи на Звернення ЦК КПРС, 
працівники ферм ' Онуф- 
ріївського району взяли 
підвищені соціалістичні 
Зобов’язання по збіль
шенню виробництва і про
дажу державі продуктів 
тваринництва в зимовий 
Період 1987—88 року.

Для досягнення цієї ме
ти в господарствах райо
ну заготовлено необхідну 
кількість високоякісних 
грубих і соковитих кор
мів, всі вони зберігаються 
в капітальних сховищах. 
Відремонтовано тварин
ницькі І підсобні примі
щення, поліпшено вироб
ничі і побутові умови пра
цюючих, ферми укомплек
товано кадрами. Район 
достроково виконав річ
ний план по продажу

державі молока, ясць і 
вовни, завершу« поставки 
м’яса.

Надаючи виключного 
значення організованому 
проведенню зимівлі худо
би 1987—88 року, бюро 
обкому Компартії Украї
ни схвалило ініціативу 
тваринників Онуфріїа- 
ського району по розгор
танню соціалістичного зма
гання за успішне прове
дення зимівлі, збільшен
ня в стійловий період ви
робництва і заготівель 
тваринницької продукції, 
підвищення її якості.

Міськкоми, райкоми пар
тії, райвиконкоми, агро
промисловий комітет об
ласті, партійні, профспіл
кові і комсомольські орга
нізації колгоспів і радгос
пів зобов’язано організу
вати всюди підтримку іні
ціативи тваринників Онуф-

ріївського району, зосе
редити зусилля- трудових 
колективів АПК на даль
шому розвитку соціаліс
тичного змагання за пов
ніше використання внут
рішніх резервів і можли
востей для збільшення ви
робництва і заготівель 
продуктів тваринництва в 
стійловий період, вико
нання планів І зобов'я
зань.

Редакціям обласних, мі- 
ськрайонинх і районних 
газет, обласному ко/літе- 
тові по телебаченню і ра
діомовленню запропоно
вано систематично висвіт
лювати хід змагання, ши
роко показувати досяг
нення передових тварин
ників, поширювати пере
довий досвід, викривати 
недоліки і невикористані 
резерви в період ЗИМІВЛІ 
худоби 1987—88 року.

ЗАВЕРШИВ РОБОТУ V З'ЇЗД СПІЛКИ 
КОМУНІСТИЧНОЇ МОЛОДІ ХО ШІ МІНА

ХАНОЙ. (ТАРС). З’їзд від
значив настійну необхід
ність подолання таких нега
тивних явищ у роботі ком
сомолу, як схильність до 
бюрократичних методів ке
рівництва, відрив від реаль
ного життя молоді. Важли
ву роль покликані відігра
ти розвиток критики і са
мокритики. Курс на онов
лення діяльності Спілки

закріплено у прийнятій 
з'їздом новій .редакції Ста
туту СКМ.

У резолюції з’їзду під
тверджено послідовну лі
нію Спілки комуністичної 
молоді на розширення від
носин дружби 1 співробіт
ництва з молодіжними ор
ганізаціями соціалістичних 
країн. Члени СКМ разом з 
усім в’єтнамським наро

дом, підкреслюється в ре
золюції, повністю підтриму
ють ініціативи СРСР про 
зміцнення безпеки і розши
рення співробітництва в 
азіатсько - тихоокеансько
му регіоні.

З’їзд обрав Центральний 
Комітет СКМ, Інші керівні 
органи Спілки. Першим сек
ретарем ЦК СКМ став Ха 
Куапг Зи.

Відмінно завершує другий рік п'ятирічки молодий тонар ремонтно-механічного 
цеху № 5 Сеітловодсьного номбінату твердих сплавів і тугоплавких металів Віктор 
КУЦ. Щоденні норми виробітку молодий комуніст виконує на 115 — 125 процентів.

Фото В. ГРИБА.

НИНІ в області ведеться 
робота но підготовці 

пропозицій до проекту Дер
жавної програми охорони 
навколишнього середови
ща й раціональному вико
ристанню природних ре
сурсів СРСР на тринадця
ту п'ятирічку і па перспек
тиву до 2005 року. Ця ро
бота -— не тільки ще одна 
ознака дальшої демокра
тизації суспільства, а й 
свідчення турботи Радян
ської держави про охоро
ну природи.

УВАГА! БЛІЦ-КОНКУРС

грами; вони будуть пере
дані у виконком обласної 
Ради народних депутатів 
для вивчення й аналізу.

Термін для підготовки 
відповідей па запитання 
бліц-конкурсу — тиждень 
після публікації. Підсум
ки буде підбито до Но
вого року.

Жюрі. 
ЗАПИТАННЯ 
БЛІЦ-КОНКУРСУ:

1. Полюючи восени, мис
ливці нерідко розпалюють 
у лісі чи посадці вогнища.

На мисливських
стежках

Сподіваючись прпвер-. 
пути увагу читачів до 
проблем екології, редак
ція «Молодого комунара» 
проводить спільно з об
ласною радою Україн
ського товариства мислив
ців та рибалок (УТМР) 
бліц-конкурс па природо
охоронну тематику під 
назвою «На мисливських 
стежках».

Бліц-конкурс проводи
ться в один тур. Кожне із 
шостії запитань оцінюється 
За десятибальною систе
мою. Цінуються стислість 
викладу, якість оформ
лення відповідей. Тим, 
хто найточніше і паГіціка- 
піше відповість на всі за
питання і набере найбіль
шу кількість балів, буде 
вручено пам’ятні призи.

Разом із відповідями на 
запитання бліц-конкурсу 
просимо надсилати також 
пропозиції до згаданого 
проекту Державної про-

Якнх правил техніки без
пеки треба дотримуватися 
при цьому?

2. Поведінку мисливця 
на полюванні регламенту
ють певні правила. Що це 
за правила? Які норми 
відстрілу дичини встанов
лено в угіддях нашої об
ласті? На яку дичину мож
на полювати па території 
Кіровоградщшш у листо
паді—грудні?

3. Чи знаєте ви що про 
фотополювання? У чому 
його переваги й недоліки?

4. Звідки беруть поча
ток традиції охорони при
роди на Україні? Коли по
явилася «Червона книга 
УРСР»? Скільки видів 
рослин і тварин занесено 
до неї?

5. Наближається сезон 
полювання на пушного 
звіра. Розкажіть про пра
вила зняття, обробки й 
зберігання шкурок.

ГАЛЬМУВАННЯ
У нашому третьому цеху 

масового виробництва ста
ло доброю традицією на
передодні свят, ювілеїв 
проводити конкурс на 
кращу стінну газету пер
винних КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організацій. Місяць тому 
чотирнадцять первинних 
висвітлили своє життя у 
стіннівках. Найкращою всі 
ми визнали ту, яку зроби
ли трудівники шостого 
конвейєру. Вони, як, до 
речі, і всі інші, конкретно 
говорили про свої успіхи 
в праці, про те, чого до- 
сяг молодіжний колектив 
за три квартали нинішньо
го року.

Не буду вдаватися до 
цифр і переліку прізвищ, 
але одразу зауважу: гор
дитися раніше ми мали 
чим. Гучні дані по пере
виконанню соціалістичних 
зобов’язань, як резуль
тат — премії. Тепер спра
ва дещо змінилася.

Сьогодні стало зрозумі
лим те, що з планом за 
листопад ми не справили
ся. Звичайно, є в цьому 
і чимала наша вина. Та 
головна причина, яка галь
мує нашу працю — не
вчасне постачання дета
лей. Я, мої товариші по 
Спілці зі сторінок «Моло
дого комунара» дізнаємо
ся, що з цим зіткнулися 
робітники багатьох під
приємств нашого міста. У 
такому ж скрутному ста
новищі опинилися й ми.

Зі своїми недоліками 
прагнемо боротися самі.

Якщо раніше «Комсомоль
ський прожектор» мав, 
образно кажучи, досить 
слабенький промінь світ
ла, то сьогодні Оксана 
Кінська, начальник цехо
вого штабу «КП», добряче 
взялася за цю справу. У 
жовтні прокритикували 
Н. Костюкова, С. Бірюко- 
за, Н. Кіткар, Т. Максако
ву за порушення трудо
вої дисципліни. Тепер й 
інші не поспішають рані
ше покидати робоче міс
це чи то йдучи на обід, чи 
перед закінченням робо
чої зміни. Можливо, їм 
соромно, а, можливо, зро
зуміли слова, які були на
писані червоною фарбою 
і кидалися всім у вічі: 
«кожна втрачена хвилина 
працівниками цеху прино
сить збиток на 29 карбо
ванців».

Наш цех працює 
бригадним методом, 
жаль, в 
бригад не справилася з 
планом 
названі 
причини.
лоді. І приходить вона на 
підприємство якась байду
жа. У декого все зводи
ться до заробітчанства. 
Відповідальності — ніякої. 
Отож доводиться чимало 
докладати зусиль, щоб з 
новачків зробити справж
ніх робітників.

Алла Шатова, секретар 
первинної третього кон
вейєра зміни «А», якось 
запропонувала:

за 
На 

листопаді жодна з

не тільки через 
вже об’єктивні 
У нас багато мо-

ПЕРЕБУДОВА; 
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

робити
комсо- 
думку 

резуль- 
нема: 

' що 
доб-

в період 
першого

більшість 
розуміє

Квз

— Давайте є стінній пре
сі будемо порушувати на
ші проблеми, щоб видно 
було всім, чого ми хоче
мо, що думаємо

Члени комітету 
молу підтримали 
дівчини. Правда, 
татів відчутних ще
міцно вкоренилося, 
головне на роботі — 
рий заробіток.

А він зменшився, 
ліфіковані, досвідчені ро
бітники почали розрахо
вуватися з заводу. Я їх 
ніяк не можу зрозуміти: 
труднощі — це ж явище 
тимчасове, он раніше ми 
майже в передовиках хо
дили. А тут... Зіткнувшись 
із труднощами, дехто, за
мість того, щоб докласти 
всі зусилля і їх ліквідува
ти, залишає колектив. При
ходять на їх місце новач
ки. Та вони ж не замінять 
одразу досвідченого ро
бітника.

У цей важкий для цеху 
період як експеримент 
впроваджено в нас держ
приймання. Не подумайте, 
що працівники проти но
вої, вимогливої форми 
контролю. Всі ми розу
міємо, що сьогодні голов
не не кількість, а—якість. 
Та, на думку багатьох, 
треба було 6 почати не з 
цеху, який пред’являє го
тову продукцію, а з тих 
цехів, які нам постачають 
деталі. Будемо відверті: 
крім того, що вони не
вчасно надходять, то ще

й далеко не кращої якості. 
Напевно, нам теж треба 
зробити належні виснов
ки: із семи ллолодіжних 
бригад ще жодна не зда
ла продукцію 
експерименту З 
подання.

Відрадно, що 
комсомольців
труднощі, з якими нам до
велося • зіткнутися. Моло
дий майстер зміни «А» 
складального конвейєра 
№ 1 Раїса Стародубцева, 
коли я зайшов до них під 
час роботи, розповіла:

— Молодці мої дівча
та! Не падають духом. А 
продуктивність праці і вза
галі зростає.

Я бачив працю Анжели 
Майдебури, яка тут очо
лює первинну комсомоль
ську організацію. Кожну 
хвилину дівчина викорис
товує якнайпродуктивні- 
ше, про неї чути лише хо
роші слова. При потребі 
завжди допоможе, пора
дить друзям.

Паяльниця Лариса Де- 
морацька так вправно 
справляється із роботою., 
шо товаришки дивуються 
її високопродуктивній пра
ці. Лариса тільки посмі
хається: «Треба, — гово
рить вона, — любити свою 
професію. Тоді все буде 
гаразд’».

С. ДАВИДЯК. 
секретар комітету ком
сомолу третього цеху 
масового виробництва 
Кіровоградського за
воду радіовмробів. J
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НА ФІНІШІ РОКУ
Щоденник

На календарі — грудень 
г — останній місяць 1987 ро

ку, трудового року дванад
цятої п'ятирічки. Де редак
ції надходять повідомлення 
з КМК, від окремих вироб
ничників про дострокове ви
конання річних соціалістич
них зобов'язань. 1 хоч до 
нового року ще МІСЯЦЬ, для 
багатьох трудових колекти
вів на календарі вже 1988 
рік, а то й 1989. Працювати, 
випереджаючи час, — ха
рактерна риса комсомоль
ців і молоді. 1 твоє зав
дання, комсорг, добитися, 
щоб фініш року став по- 
справжиьому ударним. На
самперед, треба спрямува
ти трудове суперництво на 

1 високі кінцеві .результати,- 
успішне впровадження пе
редового досвіду. Відстаю
чих не повинно бути. Слід 
суворо спитати з тих, хто 
ще працює без повної від
дачі, не цінує робочий час, 
порушує трудову і вироб
ничу дисципліну.

Комсорг, не забувай та
кож вчасно підбитії під
сумки соцзмагаиия, відзна
чити переможців, широко 
застосовуючи арсенал засо
бів морального і матеріаль
ного заохочення.

Необхідно ширше впро
ваджувати економічні ме
тоди управління, внутрігос
подарський розрахунок. На 
виконання всіх цих завдань 
націлюють нас рішення 
XXVII з їзду КПРС, XX 
з'їзду ВЛКСМ.

Школа ідейного гарту. 
Тривають заняття в школах 
і семінарах комсомольської 
політосвіти. Пропагандис
там треба постійно дбати 
.про підвищення ідейного і 
методичного рівня занять. 
Швидше треба впроваджу
вати нові форми занять, 
такі як. політдискусії, по
ліг бої тощо.

У грудні ми відзначати
мемо 70-річчя встановлен
ня Радянської влади на Ук
раїні. Комсорг, кожен за
хід, який проводитиметься 
до цієї дати, треба вико-

1
І групкомсорга:
■ ГРУДЕНЬ

ристовуватн для дальшого 
поліпшення патріотичного 
її інтернаціонального вихо
вання молоді, формування 
у юнаків і дівчат любові до 
рідної Вітчизни.

11а фермах — молоді гос
подарі. 1 рішає зимівля гро
мадської худоби. Зберегти 
поголів'я тварин, досяі пу
тнії рівень виробництва тва- 
■риішинької продукції — 
цими турботами живуть ни
ні молоді працівники ферм, 
комсомольські організації 
на селі. Штабам і постам 
«Комсомольського прожек
тора» треба взяти під конт
роль витрачання кормів, 
раціональне їх використан
ня. Комсорг, подбай про 
створення па фермах належ
них побутових умов для 
роботи тваринників/

Закінчилися звіти і вибо
ри в первинних комсомоль
ських організаціях. Треба 
тобі, комсорг, врахувати 
уроки із допущених недо
ліків, виробити конкретні і 
змістовні плани на 1988 рік. 
Чітку програму дій дають 
тобі і критичні зауваження 
та пропозиції, висловлені 
па звітно-виборних зборах 
комсомольцями. Слід зро
бити з них правильні вис
новки, аби поліпшити - ді
яльність комсомольського 
осередку.

Зимові старти. Грудень— 
перший місяць спортивної 
зими. Як підготувалися до 
неї комсомольці твоєї ор
ганізації, комсорг? Пам’я
тай, товаришу, що успіх у 
будь-якій справі забезпе
чить ініціатива, вимогли
вість в оцінці досягнутого, 
уміння довести почату спра
ву до кінця.

С ТАТТЯ схвилювала...». «Дивують і обурюють фак- 
«V ти, наведені в статті...». Газета дуже правильно 
зробила, що виступила з такою статтею...».

Здебільшого тан ось починаються листи наших чи
тачів, надісланих у редакцію протягом двох місяців 
після публікації статті «Своя мова — чужа?» («МК» за 
17 вересня цього року). В ній ішлося, нагадаємо, про 
те. як у школах обласного центру байдуже ставляться 
до вивчення української мови, як окремі батьии 
нехтують рідною мовою, зневажають їі — адже як 
можна ще назвати те, що самі українці намагаються 
звільнити своїх дітей від вивчення української мови 
у школі? У відгуках читачів на цю статтю (частину їх 
ми вже надрукували — у «МК» за 7, 17. 27 жоатня та 
26 листопада) — щире занепокоєння, особливо 
молоді й того покоління, яне ще зовсім недавно 
вважалось молодим, ставленням до рідної мови, а 
отже культури, всього того цінного, що надбав народ 
протягом століть і що так ревно досі оберігав від за
буття.

Сьогодні публікуємо деякі з відгуків наших читачів 
та офіційні відповіді на згадану статтю.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

«СВОЯ МОВА—ЧУЖА?»
Мені 
їх просто жаль

Наведені у сіагті факти, 
мене просто вразили. Зі
знаюсь, не думав я, що 
до української мови так 
погано ставляться майже 
у всій області.

У місті Олександрії ук
раїнська мова не досить 
популярна. Деякі «горе- 
українці» не вміють ні 
розмовляти, ні писати 
рідною мовою. На щастя, 
таких небагато. Більшість 
використовує лише росій
ську мову у спілкуванні 
аби виділитися, поставити 
себе вище від мешканців 
села. Проте роблять вони 
це зовсім даремно, бо се
ляни зараз володіють ро
сійською мовою незгірше 
міських. А дефіцит рідної 
мови надто палкі «при
хильники» російської ні
коли і нічим не заповнять.

Мені просто жаль тих 
•людей, адже той, хто не 
знає рідної мови, — 
жебрак. 4

Віталій КВІТКА, 
юнкор, 16 років.

м. Олександрія.

Однаково — 
ким бути

Читав і думав: де беру
ться такі люди, де вони 
вчилися, чи є в цих людей 
почуття Батьківщини, чи 
живе воно в їхній душі, 
чи поважають ці люди той 
куток, той - рідний край, 
де вони народились, ви
росли, здобували життя 

своєю рідною мовою? І як
що еони мають бодай 
крихту почуття небайду- 
жості до своєї рідної, зем
лі, то що примусило їх 
класти заяву на стіл ди
ректора про звільнення 
їхніх дітей від вивчення 
рідної МО8И?

Схильний думати, що 
не мають вони ні душі, ні 
совісті, їм однаково, ким 
бути і що робити.

Вважаю, що такі болісні 
питання національного ха
рактеру, які негативно 
впливають на наше життя, 
повинні частіше . підніма
тись на сторінках газети. 
Вони змусять задуматись 
тих, хто відвернувся від 
свого, рідного, допомо
жуть виховувати молодь, 
яка в цих питаннях мало 
досвідчена. Робота це не
легка, потребує часу й 
енергії. Але вона найбла- 
городніша і найважливі
ша — не забуваймо про 
це.

Г. МИКОЛАЄНКО.
м. Кіровоград.

Кришталеві 
джерела

Прочитала статтю і пер
ше ж запитання, яке на
просилось у мене до ав
тора: чому мовиться тіль
ки про школи? У техніку
мах, інститутах з вивчен
ням рідної мови ще гір
ше становище! А ми ж 
живемо 8 центрі респуб
ліки.

Але стан із рідною мо
вою можна змінити, якщо 
всією громадою взятись 

за цю справу. Адже бо
ляче, що більшість кіро- 
воградців, які розмовля
ють українською мовою, 
так її занедбали, що далі 
вже нікуди.

Тож письменницькій ор
ганізації, обласному літ
об'єднанню, бібліотекам, 
артистам українського те
атру імені Кропивницько- 
го та обласної філармонії, 
журналістам — широке 
поле діяльності. Відділи 
народної освіти насампе
ред повинні перебудува

тись у цьому аспекті. А 
який приклад ставлення 
до рідної мови подають 
молодим комсомольські 
працівники й активісти?

Треба діяти, аби нащад
ки наші не дорікали нам, 
що ми замулили кришта
леві джерела української 
мови.

Г. ЩЕРБИНА, 
комсомолка 30-х років.

м. Кіровоград.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК»

На це болісне запитання, 
обгрунтоване аргументами 
й фактами щодо зневаж
ливого ставлення до рід
ного слова в середніх 
школах обласного центру, 
редакція попросила відпо
вісти завідуючих відділа
ми народної освіти Ленін
ського й Кіровського ра
йонів міста Кіровограда.

Ось, що повідомила нам 
заврайвно виконкому Ле
нінської районної Ради 
народних депутатів Л. А. 
СТОЛБОВА: ’

— Стаття «Своя мова— 
чужа?» («МК» за 17 верес
ня) обговорена в апараті 
райвно, із директорами 
шкіл, в педагогічних ко
лективах, проведена від
повідна роз яснювальна 
робота на батьківських 
зборах у вересні цього 
року.

Згідно рекомендації Мі
ністерства освіти УРСР 
про проведення серпне
вих конференцій, у допо
віді завідуючої райвно, 
вчителів та проректора 
педінституту С. Г. Мель- 

ничука прозвучали про
позиції щодо посилення 
р-лб.ти серед /чнів та їх
ніх батьків по вихованню 
любові до рідної мови, 
підвищення методичної 
майстерності вчителів ук
раїнської мови та літера
тури.

На засіданні секції ра
йонного методичного 
об'єднання вчителів укра
їнської мови та літерату
ри була обговорена стат
тя «Своя мова — чужа?». 
Педагогами намічені шля
хи по підвищенню якості 
знань учнів рідної мови, 
зростанню методичної 
майстерності вчителів ук
раїнської мови та літера
тури.

В результаті роз'ясню
вальної роботи в районі 
дещо зменшилася кіль
кість учнів, звільнених від 
вивчення української мо
ви та літератури.

У школах району нині 
нараховується 76 україн
ських класіз, 294 росій
ських класи. Намітилась*-^ 
тенденція щодо збільшен
ня кількості українських 
класів у школах Ленін
ського району.

Робота по активізації 
вивчення рідної мови та 
підвищенню ефективнос
ті викладання української 
мови в районі продов
жується.

А ось яку відповідь отри
мали від завідуючої відді
лом народної освіти ви
конкому Кіровської ра
йонної Ради народних де
путатів П. О. ПИЦЕНКО:

— Повідомляємо, що в 
районі 5 шкіл із викладан
ням українською мовою. 
В СШ № 4 у зв язку з ін
тенсивною забудовою мік
рорайону, організовані 
класи з російською мо
вою викладання. Середня 
школа № 31 вчителями ук
раїнської мови забезпе
чена.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Дуже 
різні відповіді. У першій— 
прагнення виправити на
болілу проблему. А в дру
гій — байдужа відписка, 
До того ж, цифра з відпо
віді П. О. Ліщенко зовсім 
не співпадає з тією, яку 
запропонував нам облас
ний відділ народної осві
ти. Хоча, в даному випад
ку — не в цифрі справа, 
Швидше — в байдужості.

« Підсумковий документ Всесоюзного збору молодих 
воїнів запасу
Ми, учасники Всесоюз- 

д ного збору молодих воїнів 
? запасу, гаряче підгримує 
Д мо послідовий її курс пар 
? тії на перебудову всіх 
Історій життя радянського 

суспільства, кардинальні 
пропозиції у сфері роз 
зброєппя, які повністю від 
повідають настроям пашо 
го народу. Висловлюємо 
вдячність Збройним Си 
лам СРСР за велику жпт 
тєву школу, усвідомлюємо 
необхідність зміцнення 
обороноздатності країни, 
захисту революційних за
воювань згідно з рішен
нями XXVII з’їзду КПРС 
і XX з’їзду ВЛКСМ.

Вважаємо, що в роботі 
по військово-патріотично
му вихованню молоді, під
готовні її до служби в ар
мії і на флоті перебудова 
йде вкрай повільно, 
робота залишається 
радною, нудною, 
малізованою, не 
дає високому рівню 
нічної оснащеності Зброй
них Сил. будується без 
урахування інтересів ді
тей і підлітків, їхньої іні
ціативи, творчості, 
діяльності, 
мірі виконується

Ця 
па- 

зафор 
відпо'ві- 

тех-

само-
Но в повній 

вимога 
XX з'їзду ВЛКСМ про за
лучення до цієї роботи

без
висловлені па

передачу Мініс- 
оборони списа-

воїнів запасу, особливо 
тих, хто має бойовий дос
від. Ініціатива «знизу» по 
створенню військово-пат
ріотичних об’єднань не 
дістає належної підтрим
ки в місцевих комсомоль
ських, радянських і госпо
дарських органах, що 
призводить до масового 
відтоку юнаків, котрі ба
жають займатися з підліт
ками. викликаючи «кризу 
довіри» в останніх. Зали
шаються до цих пір 
відповіді
XX з’їзді ВЛКСМ пропо
зиції про 
перством
ного манна, спорядження 
приладів, техніки.

Вважаємо, що перебу
дова військово-патріотич
ної роботи у країні має 
починатися «знизу», з 
участю представників усіх 
зацікавлених організацій, 
а перш за все воїнів запа
су і самих підлітків.

Особливої уваги потре 
бує увічнення пам’яті за
гиблих. в тому числі всіма 
засобами масової інфор
мації, шефство пал інвалі
дами.
роки Великої Вітчизняної 
війни, при виконанні пат
ріотичного й інтерпаніо- 
пального обов’язку, бу- 

сім’ями загиблих в

донками дитини, школами- 
інтернатами. Учасники збо
ру підтримують численні 
пропозиції про створення 
пам’ятників, які б уособ
лювали подвиг радянсько
го воїна — патріота-ін
тернаціоналіста. Дальший 
розвиток має дістати за
лучення широких мас ком
сомольців і молоді до по
шукової роботи, до свят
кування днів видів Зброй
них Сил і родів військ.

Нашим головним зав
данням повинна стати ре
альна допомога комсо
мольським і всім іншим 
організаціям у військово- 
патріотичному вихованні 
молоді. Збір молодих вої
нів запасу пропонує ЦК 
ВЛКСМ з Ініціативною 
групою та зацікавленими 
організаціями вивчити 
можливість створення Все
союзного військово-пат
ріотичного об’єднання при 
Центральному Комітеті 
ВЛКСМ, яке б вело по
шук і закріплення підхо
дів, що виправдовують се
бе, до ідейно-морального 
гарту, фізичної і військо
во-технічної підготовки 
майбутніх захисників Бать- 
ківщішп. Його основу мо
жуть скласти вже створені 
військово-патріотичні клу

би, об’єднання, ради вої
нів запасу, загони і т. д. 
при підприємствах, орга- • 
нізаціях і закладах, воїн
ських колективах, або тих, 
що мають самостійну ба
зу. Переконані, що ці 
об’єднання повинні мати 
постійний зв’язок із вій
ськовими частинами, свої 
найменування, прапори, 
емблеми, пісні, форму одя
гу. Головне, що повинно 
їх відрізняти — ініціати
ва і самодіяльність учас
ників.

Збір висловлюється за 
проведення в 1988 році 
Всесоюзного зльоту учас
ників і керівників військо
во-патріотичних об’єднань 
з метою визначення основ
них напрямів роботи, ста
туту, відпрацювання май
бутньої структури об’єд
нання при ЦК ВЛКСМ з 
урахуванням наявного до
свіду і завдань по підго
товці до служби в Зброй
них Силах СРСР. Ми про
понуємо склад Ініціатив
ної групи по підготовці й 
проведенню зльоту з на
ступним залученням під
літків до діючих військо
во-патріотичних клубів і 
об’єднань.*),

І Іеребудона військово- 
патріотичної роботи в краї
ні немислима без матері
альної бази, кадрів і акти
ву, закріплення молоді ж-.

•) Порядок залучення .<(д- 
літків до роботи буде 
визначено Ініціативною 
групою. 

ної ініціативи в рішеннях 
зацікавлених державних, 
господарських, комсомоль
ських, профспілкових, 
дтсаафівських і інших ор
ганізацій. Особливо важ
ливим бачиться визначен
ня фінансової і матеріаль
ної бази як створених,так 
і створюваних об’єднань 
на основі дотацій під
приємств, закладів, орга
нізацій, в тому числі гро- 
мадськихи не виключаючи 
принципів госпрозрахун
ку, часткової самоокупнос
ті, ініціативи і заповзятли
вості учасників об’єднань.

Учасники збору про
сять Міністерство оборони 
СРСР прийняти вичерпне 
рішення про безоплатну 
передачу молодіжним клу
бам частини списаного, 
придатного для викорис
тання майна, споряджен
ня, приладів і техніки.

Якісне поліпшення вій
ськово-патріотичної робо
ти вимагає серйозного 
підходу до підготовки її 
організаторів, у першу 
чергу із числа воїнів за
пасу, створення широкого 
комсомольського активу 
для військово-патріотичної 
роботи. Тому збір просить 
ЦК ВЛКСМ.' комітети ком
сомолу організувати їхнє 
навчання на базі комсо
мольських шкіл усіх рів
нів. Як перший крок збір 
пропонує 
спільно 
оборони 
ДТСААФ 
та іншими

ЦК ВЛКСМ 
Міністерством 
СРСР, ЦК 

СРСР, ВЦРПС 
міністерствами

з

значно
участі

і відомо ї вами з нашою 
активною участю утвори
ти з 1988 року Всесоюз
ний оборонно-спортивний 
табір на пайових началах. 
Це дозволить у найближ
чій перспективі 
розширити сферу 
воїнів запасу у комуніс
тичному вихованні молоді, 
підлітків. Учасники збору 
висловлюються за те, щоб 
молоді комуністи і комсо
мольці — військовослуж
бовці останнього року 
служби проходили підго
товку за методикою орга
нізації і проведення вій
ськово-патріотичної робо
ти з дітьми і підлітками. 
Доцільне створення цент
рів по підготовці та пере
підготовці організаторів 

. військово-патріотичної ро 
боти.

Учасники збору усві
домлюють особисту від
повідальність за долю пе
ребудови. що розгорнула
ся в країні, і готові в од
ному ряду з ветеранами 
революції, війни і праці, 
всім радянським народом 
наполегливо вести реаліза
цію намічених соціальних, 
економічних 
завдань.

Учасники 
го збору 
воїнів запасу.

Ашхабад, 20 листопада.
Підсумки збору моло

дих воїнів запасу будуть 
розглянуті в ЦК 
Рішення буде 
вано.
(«Комсомол ьская 

22 листопада

і оборонних

Всесоюзно- 
молодих

ВЛКСМ 
опубліко-

правда», 
ч. р.).
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ВКЛОНИСЯ ПАМ’ЯТІ
В Бобринецькому районі 

ародилсся і зросло немало 
ероїв Радянського Союзу і 
!оціалістичної Праці, орде- 
ІОНОСЦІВ. Нині у номсомоль- 
ьких і піонерських органі
заціях району проходить мі
сячник військово-патріотич- 
іого виховання молоді. Від-

булися зустрічі й бесіди з 
ветеранами ленінської гвар
дії, війни і праці, воїнами- 
інтєрнаціоналістами. Недав
но, продовжуючи славну 
традицію, молода зміна вша
нувала пам’ять свого слав
ного земляна Героя Радян
ського Союзу І. С. Індика.

З ініціативи районних ко
мітету комсомолу і Будин
ку піонерів було організо
вано поїздку комсомоль

ського активу шкіл до мо
гили Героя в місті Мико
лаєві. Секретар комітету 
комсомолу Витязівської де
сятирічки Лілія Боса при
везла дрібку рідної землі 
із рідного села І. С. Індика. 
Л. Боса та С. Давиденко ра
зом поклали цю землю на 
гранітну плиту меморіаль
ного кладовища (на знімку). 
До підніжжя пам’ятника 
героям-десантникам лягла 
корзина живих квітів. Кра
щі учні завмерли на почес
ній варті. Пам’ять полеглих 
вшанували хвилиною мов
чання.

Гості з Бобринця переда
ли представникові Мико
лаївського обкому комсо
молу клятву комсомольців 
і молоді району вчитися і 
працювати так, щоб бути 
гідними своїх героїв-зем- 
ляків, вічно берегти в па
м'яті їхні світлі імена.

М. ГРИГОР’ЄВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Фото автора.

Покоління червоних бійців

♦

Дитинство і юність Ан
дрійко Полупанов провів 
у шахтарському краї, де 
до горизонту тягнулися 
■Терикони і все нагадува
ло про тяжку працю під 
(Землею. На початку но
вого століття, зимовим ве
чором, пішов батько в за
бій. А до сніданку не по
вернувся: засипало лаву, 
£еред загиблих знайшли 
його тіло...

Так скінчилося дитин
ство. Відтоді мати прово
дила Андрія в шахту, як 
колись батька. Вставала 
£>ано, лила воду йому на 
руки, подавала торбу з 
їдою: окраєць хліба,
пляшку чаю (настій з виш
невих гілок), грудочку 
ІАУКРУ-

У шістнадцять років 
вже працював на найваж
чій роботі: від забою до 
Цітрека повзком тягнув 
^алізний ящик з вугіллям, 
пудів 15—20 вантажу. Хо- 
тів допомогти сім'ї виби
лися із злиднів, та невдов
зі його взяли на військо
ву службу — матросом у 
Севастополь.

Ще в рідній Макіївці по- 
Їала народжуватися нла- 

ова свідомість: бесіди з 
Шахтарями — знайомими 
батьна, своїми товариша
ми. Бесіди про царя і по
міщиків, про долю трудя
щого люду. Ця народна 
політграмота, а потім події 
Знаменного 1905 року — 
першої російської револю
ції — зіграли свою роль 
Для молодого матроса 
Андрія Полупанова, підго
тували його ідейно до ре
волюційної боротьби. «На 
флоті служив у машинній 
Команді, познайомився з 
матросами - революціоне
рами і в 1912 році оступив 
до лав РСДРП > — це стис
лі рядки з автобіографії 
більшовика-ленінця, що 
Зберігається у партархіві 
Кримського обкому Ком

партії України. В них спред 
совані роки напруженбі 
боротьби проти царського 
Гряду, за свободу народу, 

три незабутні роки ареш
ту, які А. В. Полупанов 
провів у плавучій тюрмі, 
де в’язні були приречені 
на повне мовчання в оди
ночних намерах.

Тільки коли почалася 
перша світова війна й ім
періалістам потрібно бу
ло все більше гарматного 
м яса, Полупанова звіль
нили з ув’язнення.

Дальша доля цієї леген
дарної людини добре ві
дома — А. В. Полупанов 
увійшов в історію як ге
рой громадянської війни, 
визначний будівник соціа
лістичного народного гос
подарства в нашій країні. 
Зробимо наголос на од
ній характерній рисі його 
характеру. Це — особли
ве, батьківське піклуван
ня про молодь,

...Бронепоїзд «Свобода 
або смерть» під команду
ванням А. В. Полупанова 
прибув у місто Меліто
поль. На залізничній стан
ції командира знайшли 
троє підлітків і попросили 
взяти їх у загін: вони ма
ють зброю і навчилися во
лодіти нею. Це були Кость 
Баринов, Юра Гольдін та 
Дуся Гольдштейн з робіт
ничих родин. А йшов їм 
16—17-й рік. «Незабаром, 
в боях за Батьківщину, — 
писав Андрій Васильович 
у своїх спогадах, — вони 
незмінно показували при
клади самовідданості та 
безстрашності... Ось ми 
плазуємо до ворожого бро
непоїзда, щоб раптово на
пасти на нього і захопити. 
Позаду — чотири години 
виснажливого і небезпеч
ного шляху, та ціль вже 
близьна». Того дня загін 
червоних моряків оволо
дів білогвардійським бро
непоїздом. У січні 1918 ро
ку підтримав київських 
робітників у боях за владу 
Рад.

З міста П’ятихатки, що

по сусідству з Кіровоград- 
щиною, до загону моря
ків Полупанова приєдна
лися молоді бійці-черво- 
ногвардійці. Серед них 
буз Василь Бурилов,

Протягом останніх ро
ків я листуюсь із Василем 
Пилиповичем, який згадує 
ті буремні роки. Його ім'я 
увійшло до «Історії міст і 
сіл УРСР» як організато
ра першого комсомоль
ського осередка на заліз
ничному вузлі у 1920 ро
ці.

В. П. Бурилов згодом 
брав участь у Великій Віт
чизняній війні. У своїх лис
тах він пише, що командир 
Полупанов виховував ціле
спрямованість, колекти
візм, потяг до знання, від
даність справі більшови
ків

Андрій Васильович Полу
панов, працюючи дирек
тором заводу «Червона 
зірка» у нашому місті, теж 
пильно стежив за зростан
ням молоді. Ось про що 
розповів нам кілька років 
тому Михайло Микитович 
Свириденко.

У 1928 році, коли йому 
було чотирнадцять років, 
Михайло працював у май
стерні чоботаря, який час
то пиячив і знущазсл з 
нього. Одного разу, серед 
дня, Михайло втік із май
стерні. Батько зрозумів 
цей вчинок як нехтування 
працею. Почав лаяти при
людно сина. Михайло 
стояв, розмазуючи на об
личчі сльози. В цей час 
проїздив на прольотці Ан
дрій Васильович. Зупинив 
коня, зійшов з візка і пі
дійшов до хлопця. Зразу ж 
зрозумів, у чому справа і 
забрав з собою хлопця. 
Відвіз його до себе, зали
шив під опіку дружини 
Клавдії Володимирівни. А 
на другий день допоміг 
хлопцеві влаштуватися на 
завод «Червона зірка», по
тім і в шнолу.

Михайло Свириденко 
став працювати форму
вальником у ливарному

—л НАШОЇ 

jQL ч*" історії 
рядки»

Володимир КОБЗАР

І
цеху, був одним із пер
ших ударників. А коли 
пролунав заклик до ком
сомолі! «На шахти Дон
басу!», виїхав разом з ін
шими добровольцями. На
вчався у Горлівці, працю
вав на шахті помічником 
машиніста. І тримав у 
своєму серці образ геро
їчної людини — директо
ра заводу, якому був 
вдячний за увагу і науку.

Мабуть, через те як на
лежне у 1932 році прийняв 
пропозицію переїхати на 
Північ — добувати вугіл
ля на Шпіцберген. Тут він 
провів напружені і роман
тичні чотири роки свого 
життя. Свириденко пра
цював машиністом врубо
вої машини, познайомив
ся з легендарним О. Ю. 
Шмідтом — льодовим ко
місаром, як його тоді на
зивали полярники.

Війна застала нашого 
земляка на рідному заводі. 
Не встиг евакуюватися і 
опинився на тимчасово 
окупованій території. Пі
шов у партизани, викону
вав доручення штабу під
пільної організації імені 
Кірова: брав участь у виз
воленні людей з полоуу, 
перевозив своєю підводою 
і зброю. А після визволен
ня Кіровограда кулеметний 
М. М. Свириденко бив во
рогів у складі Радянської 
Армії. Додому повернувся 
інвалідом, але перемож
цем.

Так у плині часу йшли 
на зміну один одному по
коління стійких бійців, 
згуртованих партією біль
шовик! в-л єн інців.

Б. СЕМЕНОВ.

Більше 600 аматорів ви
купило на заключному 
Концерті переможців дру
гого Всесоюзного фестива
лю народної творчості, при
свяченого 70-річчю Великої 

‘•^.Жовтневої соціалістичної 
резолюції, що проходив у 
обласній філармопїї.

Більшість самодіяльних
співаків, танцюристів, му
зик добре знайомі кірово- 
ґрадцям. Це, зокрема, — на
родний самодіяльний хор 
«Тясмин» Олексачдрівсько- 
Го районного будинку куль
тури, де керівником Вя
чеслав Савустяненко, на
родний самодіяльний духо
вий оркестр Новоукраїнсько-
Го міського палацу культури 
^Ювілейний», зразково-по
казова хорова капела Кіро- 

^квоградського міського, пала
цу культуро імені Компа
нійця, якою керує Юрій Лю-
{іович, та багато інших.

На знімку: виступає
народний самодіяльний ан
самбль танцю «Весна» Кіро
воградського палацу культу
ри імені Компанійця.

Фото Г. КОШКА.
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(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ^

Пам'яті батька
(Продовження. Поч. у №№ за 14, 17, 19,

24 листопада та 1 грудня ц. р.|.

Так мені думалось, коли я ще згадував війну і на« 
магався уявити ту мить, коли треба було вискочити 
з окопа, підвестися на весь зріст і під кулями пітиііз 
атаку. І якщо лишився живий, то — підвестися і пітй 
в атаку вдруге, втретє і так — аж до самої перемоги, 
якщо залишишся живий. Що було в душах чоловіків, 
які йшли в бій, на вірну смерть? Що вони думали, що 
відчували? Як переборювали себе—я не раз ставив 
собі це запитання, по-різному, відповідаз собі на ньо
го, шукав відповіді в інших, у тому числі, принагідно, і 
в літературі, але знайшов її, найпереконливішу, лише 
у власній душі, у досвіді своїх почуттів. Напевно, це 
вже був той самий древній батьківський інстинкт, 
який живе в кожному з нас, до пори до часу завмер
лий, непомітний, і який розвивається, міцнішає і за
являє про себе на повний голос лише з появою ді
тей і з клопотами, цим викликаними.

Якось я став мимовільним свідком розмови двох 
жінок-городянок. Одна з них бідкалася: «Не знаю, 
що його й робити зі своєю дитиною. Куди її влітку 
прилаштувати? Не везти ж її в село — чого вона там 
навчиться?». Несподівано для себе я гаряче втрутив
ся в розмову: «Саме в селі, у бабу.. , ваша міська 
дитина багато чого навчиться». Жінки не стали мені 
перечити, бо навіть ввічливо вислухали- мене, але 
розмову на цю тему припинили, перевели-на інше, і 
я зрозумів, що ні в чому їх не переконав. І не пере
конав перш за все не тому, що не знайшов потрібних, 
точних слів для підтвердження своєї правоти, не зу
мів навести переконливих аргументів, — а тому, що 
ті жінки були людьми, яких переконати в іншому бу
ло неможливо. Щоб збагнути, що село може дати ди
тині, як джерело, глибоких, на все життя, відчуттів,- 
вражень, треба самому якщо не народитися і про
жити дитячі роки в селі, то хоч би мати здатність від
чувати природу. На жаль, ця здатність приглушена 
у багатьох міських жителів. Часто вважаючи себе 
носієм вищої культури (розуміючи під культурою 
кількість знань, поінформованість, етикет), дехто з 
них лишається водночас глухим до природи, забу
ваючи або й не знаючи, що саме в природі лежать 
ті сховані імпульси, які розбуркують в людині духов
ність і потяг до культури не в поверховому її розу
мінні, а як незмірної глибини людського буття.

Про це б, може, і треба було сказати тим освіче
ним міським жінкам. Але якщо вони не зрозуміли, 
чи не відчули цього інтуїтивно у свої далеко не мо
лоді літа, то переконувати їх в іншому тепер — мар
на справа. Шкода їхніх дітей. Не дай боже — ви
ростуть схожими на своїх батьків, емоційно байду
жими, глухими, конформними, хоч, напевно, й осві
ченими людьми. Скільки знаємо таких високоосвіче
них розумом і нужденних, убогих душею! Скільки 
лиха собі, а ще більш іншим завдали такі освічені 
люди!.. Коли думаєш про все це, стає часом прикро, 
що й твої діти ростуть у місті. Звичайно, Кіровоград 
далеко не Київ і поступається рівнем урбанізації, 
скажімо, якому-небудь Нью-Йорку чи Токіо, ще не 
зовсім затуляє бетоном та асфальтом небо й землю, 
але хотілося б, щоб і їхнє дитинство якомога ближче 
дотикалося до природи. Почасти цю потребу ком
пенсують наші подорожі, почасти — поїздки до бать
ків у село, але навіть цього замало, ой замалої

6.
Уранці довелося довго стовбичити перед зачине

ним сільмагом. Тим часом прибула машина зі сві
жим хлібом, але водій — молодий і чомусь із само
го ранку сердитий парубок, — у відповідь на прохан
ня продати хлібину буркнув:

— Зараз прийде продавщиця.
Справді, за кілька хвилин на попутній машині а 

сусіднього села приїхала й продавщиця. Водій хлі
бовоза накинувся на неї, докоряючи, що завжди 
простоює тут, і нахвалявся іншим разом одразу по
їхати геть, як тільки побачить на дзерях замок. Про
давщиця виправдовувалася, як це часто роблять жін
ки, всілякою нісенітницею.

Купивши хліба й печива, я мерщій подався до ді
тей, залишених на околиці села. Чекаючи на мене, ■ 
вони занудьгували.

Далі наш шлях ішов манівцями. Десь іам попере
ду востаннє мала перетнути шлях річка Висунь, за 
нею були села Калуга, Біла Криниця, а наступного дня 
ми сподівалися вийти на Давидів Брід — переправу 
через Інгулець.

І знову орієнтирами були кургани. Один ліворуч, 
другий трохи далі праворуч. Обидва великі, помітні. 
Либонь, цю місцевість чумаки так і називали: «між 
двома могилами» або: «ворота»

Ген далі за селом Новосіллям стелився просторий 
безлюдний степ. Праворуч росла ріденька кукурудза 
(їй явно не вистачало вологи), ліворуч біліла стерня, 
а ще далі за вибалком — знову кукурудза. Я спи
нився в лісосмузі, щоб перепочити перед перехо
дом через це відкрите всім вітрам, без будь-якого 
затінку поле. А діти одразу ж почали гратися. 
Стільки йти під сонцем і тепер, замість відпочивати—» 
знову казитися! І де тільки сили беруться?

— Вгомоніться, хлопці.
Шалі буде!«



4 СТСР «Молодий комунар» 5 грудня 1987 року

я Що? Де?
Коли?

'І'ОЙ, хто був присутній 
* на першій міській 

рок-панорамі, яка прохо
дила в актовому залі 
КІСМу, напевне запам'я
тав цю групу — вона за
воювала приз глядацьких 
симпатій. Це — «Поліс» із 
Кіровоградського педін
ституту.

Минуло кілька місяців 
із дня проведення рок- 
панорами, і в місті стали 
організовувати рок-клуб. 
Кілька груп зразу ж від
гукнулись на цю ідею, се
ред них і «Поліс».

Для організації 
клубу потрібно було пе
рейняти досвід міст, де 
такі клуби вже існують. 
І'в Дніпропетровськ по
їхав Олександр Риба, ке
рівник групи «Поліс».

Міським рок-клубом, 
рок-групами зацікавились 
засоби масової інформа
ції. І їхню увагу привер
нула у числі перших гру
па «Поліс».

На перший погляд «По
ліс» — група, яка процві
тає. У неї є прихильники, 
є одне з провідних місць 
у рок-клубі (хоча й не го
ловне), є популярність 
(хоча й не всесвітня); 
зрештою, на відміну від 
багатьох любительських 
груп, є своє приміщення 
і апаратура — хоча дале
ко не ідеальна, але все ж 
таки є.

Якщо відкинути всі «хо
ча», вимальовується облич
чя колективу — хлопці 
всього досягли СВОЇМИ 
зусиллями, група працює, 
у неї, певно, непогане му
зичне майбутнє. Але про 
нього трохи пізніше...

вому глузду, не є студен
том музпеду. Кому ж, як 
не майбутнім музикантам, 
грати в рок-групі інсти
туту?

Кому? Людям, що не 
мають до музики, а часто 
і до самого інституту, ні
якого відношення,-

До цих людей прийшов 
Руслан — людина з нови- 

педагогічного музичними ідеями, з 
педінституту: ноними задумами, люди-

рок-

їак, обличчя колективу 
«Поліс» саме таке. Але 
про людей судять не по 
обличчю, а по їхніх діях. 
Обличчя колективу ■— це 
своєрідна оболонка, що 
захищає від сторонніх по
глядів. Щоб зрозуміти, 
чим дихає «Поліс», треба 
подивитися всередину.

Руслан Івлєв, колишній 
соло-гітарист «Поліса», 
студент першого курсу 
музично - 
факультету

ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ І

Мильна булька «Поліса»
— Назву «Поліс» треба 

розцінити як об’єднання 
людей на основі спільних 
поглядів і спільної мети— 
саме так трактує назву 
своєї групи Олександр 
Риба. Але, що може бути 
спільного в цьому колек
тиві, крім апаратури?..

У «Полісі» свого часу 
послухали гру Івлева і ви
рішили взяти його соло-гі- 
тарнстом. Колишній гіта
рист С. Катрухін певний 
час ще продовжував хо
дити на репетиції «Полі
са», але його, м’яко кажу
чи. звідти попросили.

Р. ІВЛЄВ:
— Важко бути музикан

том у колі немузикантів. 
Застій групи у післяпано- 
рамний період завів її у 
безвихідь. Але я одразу ж 
взявся за роботу.

Поясню ці висловлюван
ня, «Музикант у колі нему- 
знкантів» — справа в то
му, що жоден із учасни
ків групи, всупереч здоро-

ж 'Ж. Ж ’Щ. Ж. -Ж. Ж. Ж. Ж Ж ж Ж ж -ж. •%. Ж. Ж. ж Ж Ж Ж Ж

на, яка краще інших в 
групі розбирається □ му
зиці. І цілком закономір
но, що Руслан фактично
повів за собою «Поліс», 
взяв ініціативу у свої ру
ки, до Руслана потягнули
ся учасники рок-групи. 
Але...

Р. ІВЛЄВ:
— У колективі відбувся 

розкол. Риба зрозумів, що 
він втрачає свої позиції, і 
йому нічого не залишало-- 
ся, крім як прибрати ме
не з колективу і продов
жувати грати свій хеві- 
метал у три акорди...

Олександр Риба робить 
усе, щоб Руслан залишив 
колектив. І він досягає 
своєї мети — Руслана в 
«Полісі» більше немає, 
його місце займає колиш
ній соло-гітарист Катрухін. 
Риба бере до групи ще 
одного соло-гітаристаі

Склад колективу знову 
змінюється. І знову почи
нається вся робота майже

спочатку. А результат — 
справа ні з місця.

Р. ІВЛЄВ:
— Вихід нового музи

канта з колективу і прихід 
новішого — скільки це 
може тривати?

Так, справді, скільки?
Нерозумна боротьба за 

лідерство, «за владу», в 
маленькому колективі ви
кидає за борт талановитих 
музикантів і приймає в 
свої обійми не претен
дуючих на роль лідерів. 
І їм, і їхньому керівнико
ві спокійніше і краще.

А те, для чого існує гру
па — музика — лишається 
збоку. Складається вра
ження, що група Існує не 
для музичної творчості, а 
для того, щоб Олександр 
Риба був її керівником. 
«Поліс» ніяк не може ви
трачати свої здібності за 
принципом «що можемо, 
те і вміємо», а без 
неможливо думати 
музику, в усякому 
музику серйозну.

Р. ІВЛЄВ:
— «Поліс» має 

утверджувати як колектив, 
для цього потрібно бага
то працювати, та робота 
стоїть. І пісні, і музика— 
все ті ж самі...

Зовнішня привабливість 
«Поліса» —‘лише оболон
ка, райдужна оболонка 
мильної бульки. А щодо 
майбутнього групи... Ви 
самі, мабуть, знаєте, чим 
кінчають своє існування 
мильні бульбашки...

М. МИХАЙЛОВ.

цього 
про 

разі,

себе

МОСКВА. Серйозні тексти пісень й оригінальна му
зика зробили рок-групу «Машина часу» одним Із най- 
популярніших нолентиаів серед прихильників рон- 
музини. На знімку: керівний «Машини часу» 
Андрій МАКАРЕВИЧ.

Фото Г. ХАМЕЛЬЯНИНА та А. ШОГІНА. 
(Фотохроніка ТАРС).
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НА ВАШЕ ПРОХАННЯ І

Два дубки
Українська народна пісня

Ой па горі два дубки. 
Та її сплелися докупки. 
Вітер -дуба хитає, 
Козак дівку питає: 
Ой дівчино, чия ти, 
Ой чи вийдеш гуляти?
Ой не питай, чия я, 
Вийдеш ти, вийду і я.
А я в батька один син < 
Погуляю хоч би з ким.
А я донька мамчина 
Цілуватись навчена,

*>ж ж ж. ж ж ж ж ж. ж ж ж -ж. ж ж ж ж ж ж Ж. Ж Ж ■
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КАЛЕЙДОСКОП ДИСК-ЗАЛУ
ф Зарубіжна преса пові

домляє, що скоро в Москві, 
Ленінграді, Мінсьну і, мож
ливо, ще нільнох містах 
нашої країни з концерта
ми виступить Девід Боуві. 
Не виключені його СПІЛЬНІ 
записи з групою «Аква
ріум».

ф Кращим вокалістом 
року названий Стів Вінвуд. 
Його довгограюча платів- 
на визнана платиновою І 
названа «Диском рону». 
Сам вокаліст нагородже
ний спеціальним призом.

ф Новий альбом записує 
група «Юрай Хіп». до якої 
повернулися Тревор Бол- 
дер (бас-гітара) та Лі Керс- 
лейн (ударні). Місця Джона 
Лоутона (вокал) і Кона 
Хенслея (клавішні) зайня
ли Берні Шоу І Філл Лен- 
зон. Заслуга у відроджен
ні групи належить гітарис
тові Майку Боксу.ф Недавно випустила 
нову платівку група «Скор-

піон» (ФРН), що грає в сти- т 
лі важкого металу. Назва * 
диску — «Не зупиняйся на І 
вершині». X

ф Пол МакнартнІ, котро- X 
му у червні виповнилося ♦ 
45 років, вирішив повер- т 
нутися на естраду. Ще ос-1 
таточно не визначений ♦ 
склад ного ансамблю, але, І 
як повідомляє англійська ♦ 
преса, до нього увійдуть X 
відомі виконавці. У групі ♦ 
виступить також І дружи- X 
на Пола — Лінда. «Пол і 
знову розправляє крила»,— X 
тан прокоментувала цю і 
подію у музичному житті X 
англійська газета «СандІ ♦ 
міррор», маючи на увазі X 
минулу роботу МакнартнІ т 
в ансамблі «Уїнгс» («Кри-Х 
ла»). Виходить подвійний $ 
альбом із кращими запи- ♦ 
сами цієї групи. І

За матеріалами зару- ♦ 
біжної преси підго- І 
тував Ю. СЛАВІН. І

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛНСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА: 
316050. МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Лунамарсьного, 36.

БК 01886. ІНДЄИС 61103.

не набрав 
макснмаль- 

нільцосіі 
бага- 

____ _ і як 
неповні чи неточні. Кілька 
учасників конкурсу висло
вили невдоволення з приво
ду того, що деякі запитан
ня передбачають варіанти 
відповідей або розпливчас
то сформульовані. Нагадує
мо, що наша вікторина роз
рахована не тільки на знан
ня фантів, а й на вміння ло
гічно та образно мислити, 
на здатність несхсматично 
поглянути на речі. А саме 
схематично, прямо сприй
няли деяні ерудити питан
ня про «базарне* поход
ження відомого спортивно
го кубка, давши відповіді 
на зразок: «Усі кубки купу
валися на ринках чи в ма
газинах»...

Ми, одначе, візьмемо до 
уваги ваші побажання і 
відбиратимемо надалі од
нозначніші запитання.

\Отже, після другого ту
ру очки розподілилися так: 
О. Більчич (Олександрія), 
І. Бляшук (Вільшанка), 
В. Нечипоренко (Знам’ян
ка), Е. Володнмирська, 
0. Кулішов (Кіровоград)— 
11; 0. Форостяний (Світло- 
подськ), І. Чорноіван, В.Ма- 
нойлеико, С. Колесников 
(Кіровоград) — 10; П. По
бережний (Кіровоград) — 9; 
В. Квітка (с. Протопопівка 
Олександрійського району), 
О. Рябошапка (Знам’янка) 
— 8; О. Безп’ятюк (Усти- 
півка), В. Колода (с. Полів
ка Кіровоградського райо
ну) — 4.
22

Жоден ерудит 
у другому турі 
но можливої 
очок — 6. Відповіді 
тьох ми кваліфікували

ВІДПОВІДІ 
НА ЗАПИТАННЯ 
ДРУГОГО ТУРУ:
Згідно з древнім МІ-1.

фом, Асклепр (Ескулап) 
зустрів на дорозі змію і 
обив її, але появилась інша 
змія з цілющою травою в 
Коті і воскресила мертву, 

ідтак змія стала символом 
»(ИТТЄВОЇ сили.

2. Гепард.
3. Футбольний Кубок 

УЕФА раніше називався 
Кубком міст-ярмарків.

ЗАПИТАННЯ 
ТРЕТЬОГО ГУРУ:

1. Кого називають сніго
вими барсами?

Надіслав
О. РЯБОШАПКА.

Син .знаменитого ра. 
поета був це

2. 
дянського 
менш знаменитим футболь5- 
ним 
ного

статистиком. Назвіть 
ім’я.

Надіслав
С. КОЛЕСНИКОВ.

3. О. С. Пушкін, прямую-, 
чи в заслання, зупинився у 
Жмеринському районі Він-, 
пицької області. В Черня- 
пінському парку на нього 
справило враження дерево 
з п’ятнметровим обхватом, 
і з-під пера поста вийшліі 
рядки, 
дитинства.

відомі кожному з 
Процитуйте їх.

Надіслав 
ПОБЕРЕЖНИЙ.п.

ваших листівЧекаємо 
протягом МІСЯЦЯ.
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

«.Розлютившись
на даму серця...»

Взяли до рук свою ком
сомольську газету «Моло
дий комунар» і почали Ті 
розглядати. Із задоволен
ням читали останні новини 
по області. Дійшли до ос
танньої сторінки, де був 
«Клуб молодої сім'ї», а в 
ньому — зовсім новенька 
рубрика «Тет-а-тет» із при
вабливим заголовком: «Тс-сІ 
Ангел пролетів». («МК» за 
10 жовтня ц. р.).

Ви знаєте, нам ця стаття 
сподобалася. І те, які там 
підіймаються питання, теж 
схвалюємо. Тільки ось що 
цікаво: кого ж ви в цій руб
риці називаєте «ангелами»?! 
Чи, випадково, не групу 
олександрійських «сімнад
цятою), які з таким натхнен
ням розсилають по газетах 
химерні обіцянки не жени
тися? Еге ж, химерні. Бо не 
мине й п'яти років, як у 
кожного з них буде дружи
на і принаймні одне маля...

Ось ми зібрались всі гур
том, добре подумали, І з 
величезною охотою пише
мо «послання».

Отже, коли ми прочита
ли нову рубрику, то не на 
жарт обурились листом 
групи хлопців з Олександ
рії. Ті одинадцять із хвос
тиком рядочків з неймовір
ною силою подіяли на всіхі 
Ми дуже образилися, по
чувши від протилежної ста
ті таку зневагу, грубість.

Що, мовляв, «...дівчата лег
коважні, від них заразитись 
можна...». Хіба можна так 
потворно обзивати всіх дів
чат? І звідки це вони зна
ють, що всі до єдиної, дів
чата мають собі «друга» на 
недовгий проміжок часу?

Ми думаємо, що таких не 
дуже і багато. Та якраз на 
таку і натрапив один із 
групи олександрійських 
хлопців. Розлютившись на 
«даму серця», знайшов со
бі однодумців, і вони всі 
разом вирішили поклястись 
ніколи не одружуватись. А 
щоб їхні слова, як попіл, не 
розніс вітер, вони й посла
ли свою «клятву» в «МК».

Ми думаємо: якщо подіб
них дівчат не так і багато, 
то потрібно не клятви по 
газетах розсилати, а почати 
боротьбу за те, щоб не бу
ло легковажних, красивих 
та невірних.

А як саме це зробити, 
треба подумати разом.

З повагою до тебе, «МК», 
В. МАЛЬКО, Г. ВАХОВСЬКА, 
Л. НЕРУШ, О. БУТКОВСЬКА, 
Л. СИДОРЕНКО, Н БУБКА, 
О. БЕКЛЕМЕШОЗА, О. ШЕВ
ЧЕНКО, Р. ТРОЙНИЦЬКА, 
Т. КУДІНА, восьмикласниці.

м. Долинськв.
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