
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯЗ

Виходить з 5 грудня 1939 р.

іЛІЛІОТг ;• упсьім-Т,!

З 29 СЕРПНЯ ПО 4 ВЕ

РЕСНЯ ТРИВАЄ ТИЖДЕНЬ 

ВАХТИ ПАМ’ЯТІ, ПРИСВЯ

ЧЕНИЙ ВИЗВОЛЕННЮ МІС- 

ТА-ГЕРОЯ МІНСЬКА.

ВАХТА ПАМ ЯТІЗ попелу відроджена
У перших лавах тих, хто 

свої знання, дерзання, 
думки та майстерність 
спрямовує, на успішне ви
конання завдань одинад
цятої п’ятирічки — ком
сомол республіки. Він став 
ініціатором багатьох по
чинів, спрямованих на 
зростання продуктивності 
праці, підвищення ефек
тивності виробництва. За
раз молодь готує гідну 
зустріч 40-річчю визво
лення Білорусії від ні
мецько-фашистських за
гарбників. На Мінському 
тракторному заводі неод- 
норазови/л переможцем у 
соціалістичному змаганні 
виходить комсомольсько- 
молодіжна дільниця мо
дельного цеху, котрим 
керує бригадир Олександр

Жлобич, Цей колектив но
сить ім’я Героя Радян
ського Союзу ЛАиколи 
Івановича Количсва — ко
мандира танка, який пер
шим увірвався в Мінську 
1944 році. Змінні завдан
ня колектив дільниці ви
конує на 140—150 про
центів. На ознаменування 
40-річчя визволення ком. 
сомольці вирішили від
працювати один день у 
Фонд миру.

На знімку: бригада 
модельників (зліва напра
во) Володимир НЕДЄЛЬКО. 
комсорг бригади Анатолій 
БЄДОННИК. Анатолій МІ- 
ЩЕНКО, Валерій ПРИБО- 
ЛОВЕЦЬ, Юрій ВАХРОМІН, 
бригадир Олександр ЖЛО
БИЧ. Ігор ЛУГИНОВИЧ та 
Віктор СПУРГЯШ.

Фото Г. СЕЛЕНОВА. 
(Фотохроніка ТАРС).

Виїде норми
По 7—8 гектарів грунту 

при завданні 5,3 гектара 
щозміни виорюють комсо
мольці Володимир Кра
вець і Леонід Кравець з 
колгоспу імені Калініна 
1 Іовгородківського району.

Механізатори зобов’яза
лися під час Вахти пам’яті 
щозміни перекривати на
мічені завдання. І з честю 
дотримують слова.

. Наш кор.
Новгородківський район.

Незабаром
початок

ОбОЧІИ
її

Чому
розпадається

сезону
Комсомольсько-молодіж

на бригада слюсарів конт
рольно 
приладів і автоматики 
ря Суліби працює на 
конструкції /лонтажу 
тематично-дифузійних 
ратів цукрозаводу. Колек
тив невеликий, агє друж
ний. Велика заслуго в цьо
му самого бригадира та 
групкомсорга Володими
ра Мусієнка. Свої вироб
ничі завдання бригада по
стійно виконує на 140— 
150 процентів.

Ставши на трудову езх- 
ту, присвячену 40-річчю 
Великої Перемоги, члени 
колективу зобов’язались 
планові завдання по ре
конструкції монтажу авто
матично-дифузійних апа
ратів виконати достроково.

•Ч

вимірювальних
Іго- 
ре- 
ав- 

апа-

В. ЗАБОЛОТНИЙ, 
секретар комітету ком
сомолу Долинського 

• цукрокомбінату.

Прес
для вогнетривів

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 
29 серпня. (Кор. РАТАУ 
В. Саніп). Виготовлення 
особливо складних видів 
вогнетривів для металур
гії буде доручене маши
нам, серійний випуск ЯКИХ 
почався в Дніпропетров
ському об’єднанні по ви
пуску важких пресів. Тут 
завершено складання двох 
гідравлічних агрегатів зу
силлям у тисячу тонн, при. 
значених для Часово-Яр- 
ського вогнетривкого ком
бінату в Донецькій об
ласті.

Кожна третя тонна кормів— 
комсомольська!

СЛОВА НА ВІТЕР 
НЕ КИДАЮТЬ

У радгоспі імені Кар
ла Маркса на заютіглі 
кормів добре трудиться 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НИЙ екіпаж у складі ком
байнера Анатолія Крн- 
вошапки, водія Віктора 
Гончара та механізатора 
Анатолія Мороза. Ком
байном КСК-100 Анато
лій Крпвошапка накосив 
811 топи кукурудзи па 
силос, близько 300 топи 
перевіз Віктор Гончар.

Члени екіпажу дали сло
во постійно перевикону
вати денні норми.

Т. ШУМЕЙКО, 
інструктор Долин- 

ського райному ком
сомолу.

ВНЕСОК 
МОЛОДИХ

На заготівлі кормів в 
нашому господарстві пра
цюють три комсомоль
сько-молодіжні комбай
нові екіпажі. Більше пів
тори тисячі тонн силосу 
зібрав своїм комбайном 
НПКУ-75 член комітету

номсомолу нолгоспу Ана
толій Гримолопсьний. Не 
відстають від нього Ми
кола Шляховий та Борис 
Сочинський.

У загоні по транспор
туванню кормової маси 
дванадцять із двадцяти 
чоловік — це комсомоль
ці та неспілкова молодь. 
Найкраще трудяться во
дій Олексій Шокун, меха
нізатор Анатолій Босько. 
Бони доставили більш як 
по 500 тонн силосної ма
си з поля до траншей.

На нинішній день кор
модобувними колгоспу 
заготовили більше шести 
тисяч тонн силосу, З них 
близько чотирьох тисяч 
тонн — на рахунку мо
лодих.

на рахунку

Г. ПЄЧК1Н, 
комсомоль- 
організації 
імені Куй-

еєкретар 
ської
колгоспу 
бншева.

Новомиргородський 
район.

бригада?
— На нашій фабриці пра

цює чотири комсомольсько- 
молодіжні колективи, з* яких: 
бригади розкрійників, за- 
тяжчнків і дві швейників- 
складальників. Трудові здо
бутки високі — виконали й 
перевиконали завдання семи 
місяців. Показник якості 
зростає, підвищується про
дуктивність праці. Взагалі, 
КЛІК на доброму рахунку, 
та одна з бригад швейників- 
складальників розпадає
ться...

(З розмови з секретарем 
комсомольської організа
ції изуттсвої фабрики іме
ні 60-річчя Радянської 
України Рамзкіо Сафа- 
ровою).

Розпадається бригада, яка 
повинна бути, як і кожен 
колектив, єдиноцільним ор
ганізмом, об’єднаним спіль
ністю інтересів.

Знайомство з колективом 
відбулося під час першої 
зміни КМК швейників-скла- 
дальників цеху № 6. Врази
ло те, що на фабриці лінія 
конвейєру повністю не за
вантажена.

— Скільки на зміні ро
бітниць? — запитую в май
стра дільниці Л. Фалько.

— Двадцять три.
Але ж у бригаді лише 

сімнадцять?! Виявляється: 
п’ять робітниць взяли з ін
ших. цехів. Щоб не зірвати 
виробничий процес, 
диться «позичати» 
Але ж і там є свій 
своя завантаженість
нізмів. І це, як виявилося, 
вирішили просто: розподіл 
праці поставлено так, що 
підвищення її продуктив
ності (три—чотири робітни
ці виконують свою норму 
плюс норму того, кого «пе
рекинуто» в цех № 6) до
зволяє так-сяк прикрити 

«прогалини». Ось що цікаво: 
лише половина бригади 
завжди на зміні, а плани 
виконуються й перевикону
ються. За результатами се
ми місяців виготовлено 
130 490 пар взуття при пла
ні 130 000. Здавалося б, що 
може бути кращим? Зна
чить, є можливість двадця-

тьом замінити сорок (пов
ний склад бригади)?

— Чи справді так? — 
питую у швей.

Зоя Шраменко:
— Доводиться працювати 

за двох. Бригада ж непов
на, а зобов’язання треба 
виконувати. Боремося і за 
якість продукції, але при 
цьому, вибачте, галопі, 
важко добитися, щоб кож
на виробнича операція бу
ла зроблена з найвищою 
відміткою.

Тетяна Сороченко:
— Яв колективі недавно. 

Подобається. Але дуже 
втомлюємося, бо ж кон

вейєр. Скоріш-скоріш! Зваж
те: робота 
вкладаємося 
після зміни 
нас-бо мало.

Лідія Фалько (майстер 
дільниці):

— Змінну норму — 940 
пар заготовок — виконує
мо. Асортимент (шиємо зи
мове дитяче взуття) склад
ний, та дівчата стараються. 
От якби бригада в повному 
складі була...

Як бачимо, двадцять ро
бітниць замінює сорок. Та 
від цього аж ніяк не 
грає, по-перше, якість,
друге, не кожен, особливо 
новачок, витримає такий 
темп. До того ж, за цехами 
не закріплено наладчика. 
Якщо швея не в змозі нала
годити машинку, пересідає 
за’ іншу, справну. Он їх 
скільки пустує. Ця біганина 
до «запасних» машин 
негативно впливає на 
робничий процес. А
коли всі вийдуть з ладу?

Розмовляла з робітниця
ми і кожна з них говорила 
про нестачу робочих рук.

І все ж спробуємо розі
братися, чому так сталося, 
що бригада розпадається?

Цех № 6 по технології ви
робництва вважається най
складнішим. Щоб ВИГОТОВИ
ТИ пару дитячого взуття, 
необхідно проробити де
сятки технологічних опера
цій, які потребують точнос
ті й чіткості дій. Новачки

за-

складна. Не 
в норму, то й 

залишаємося,

ви- 
по-

дово- 
кадри.

план, 
меха-

теж 
ви- 
що,

стикаються із складністю 
процесу. Є тут, правда, на
ставники, та чи за місяць 
учнівського стажування на
вчишся тонкощів професії, 
чи полюбиш її по-справж
ньому? А довше возитися З 
новачками ніколи, 
план.

По закінченні 
дівчата навчаються 
ній школі. Для них, крім ви
хідних, виділено день (згід
но з законом) на самопідго
товку. Чи не звідси поча
ток «традиції» бригади — 
працювати за тих, кого не
має? Називали ще кілька 
причин: заробітна плата не 
влаштовує, немає гуртожит
ку, важко працювати на 
конвейєрі...

А як реагує на це комсо
мольський комітет?

Обмежимося лиш одним 
фактом: групкомсорг брига
ди першої зміни цеху № 6 
розрахувалася з роботи. 
Стільки часу минуло, а на 
її місце нікого не обрано. 
Так і працює комсомоль
сько-молодіжний без ватаж
ка. А є ж достойні дів
чата. Майстер дільниці на
зивала Ірину Ушкаленко, 
Валентину Ушкаленко, Аллу 
Ліней, Валентину Шостак, 
Зою Шрамко, Наталію Ба- 
рабулю.

Не скажеш, що на фабри
ці не дбають про людей — 
в цеху чистота, приємного 
кольору стіни, квіти. І при
клад є добрий — та ж са
ма бригада швейників-скла_ 
дальників цеху № 3 (груп, 
комсорг Тетяна Єгоровв}, 
де не ЕЇдчувають потреби в 
робочих руках. А в «небла
гополучий» бригаді пода
ють і подають заяви про 
звільнення. Тут, мабуть, не 
вміють, або ж не хочуть за
кріпити кадри. Не втримати, 
а справді закріпити, 
жоден не відчував 
зайвим у колективі, 
вався до зміни і приходив 
на роботу з радістю, а не 
кидався зразу ж після учи-’ 
лища в шалений вир гонит
ви за планом, аби потім, не 
витримавши, подати заяву 
про звільнення. Як, до речі, 
найчастіше трапляється.

Хотілося б почути відпо
відь членів бюро комітету 
комсомолу фабрики на за
питання: що правильніше й 
вигідніше — чекати, доки 
КМК розпадеться повністю, 
чи, може, знайти вихід із 
становища і зміцнити його, 
чимскоріш вивести з ганеб
ного ряду «неблагополуч- 
них»?

А чи знають про такий 
стан справ на фабриці в 
Ленінському районному ко
мітеті комсомолу міста Кі
ровограда? Ні. Завідуючий

1 відділом комсомольських 
організацій Юрій Устинов- 
ський, з яким доэелося роз
мовляти, сказав, що був на 
фабриці лише тиждень то
му, а ось про розпад ко
лективу йому нічого не ві
домо. Чи не нагадус це вам 
слова, як у дідуся Крилова: 
«А слона-то мы...».

Н. ЗЗЄКСВА.
м. Кіровоград.

бо

училищ 
у вечір-

щоб 
себе 
готу-

«Рахунок пального на краплі»
Так називався критич

ний матеріал із Олександ
рії, вміщений у «Молодо
му комунарі» 24 травня 
ц. р. Редакція одержала 
відповідь начальника 
Олександрійського АТП 
№ 10011 В. Я. Шнайдкло-

ца. Він повідомив, що ви
ступ газети обговорений 
на комсомольських зборах 
працівників автопідприєм- 
ства. Критику визнано 
правильною. Нині в АТП 
обладнаний центральний 
пост змащення, на якому

№СШГ\ 
вистмпн/

здійснюється централізо
вана видача доброякісних 
і збір відпрацьованих ма
сел.



2 стор. «Молодий комунар» -----------ЗО серпня 1984 року

НАШІ ЗДОБУТКИ — ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО!

ПЕРЕВІРЕНІ 
ДІЛОМ

Закінчились жнива. На збиранні врожаю нинішнього 
року працювало понад 600 юнаків і дівчат, з тому числі 
185 школярів. Боротьбу за право володіти перехідним 
призом райкому ЛКСМУ «Золотий колос» вели 38 ком
сомольсько-молодіжних комбайнових, 6 сімейних, 
5 транторних, 75 автомобільних і 5 жаткових екіпажів.

Похвальним є досвід комсомольської організації ор
дена Трудового Червоного Прапора колгоспу імені 
Щорса. При комплектуванні комбайнових екіпажів прав
ління прийняло пропозицію комітету комсомолу про 
створення 5 комсомольсько-молодіжних й одного сімей
ного екіпажів. Серед них була й комсомольська ланка 
Володимира Поліська. В цьому невеликому колективі 
дружно працювали комсомольці Григорій Богдан, водії 
Віктор Брончук, Сергій Курильчик та їхній наставник 
трактористка Раїса Кононівна Рисенко. Цей комсомоль
сько-молодіжний колектив зібрав 385 гектарів озимих і 
ярих зернових культур і намолотив 10 666 центнерів 
зерна в колгоспах імені Щорса та «Родина». Він став 
переможцем районного змагання комбайнерів, а також 
володарем перехідного призу райкому ЛКСМУ «Золо
тий колос». Слід відзначити, що водій Віктор Брончук 
посів перше місце серед молодих водіїв області.

Важливим питанням роботи районного комітету ком
сомолу залишається шефство над громадським тварин
ництвом. В цьому році додатково створено два КМК на 
молочнотоварній фермі № 4 колгоспу «Дружба» та на 
комплексі по відгодівлі великої рогатої худоби кол
госпу «Родина». Всього у тваринництві працює сім КМК. 
Тон у змаганні задають дівчата з КМК імені XIX з'їзду 
ВЛКСМ молочнотоварної ферми № 3 колгоспу імені 
Леніна. Вони достроково виконали завдання восьми мі
сяців по виробництву молока. Зараз на їхньому рахун
ку по 3050 кілограмів молока на кожну корову, а серед
ньодобові надої становлять 14,3 кілограма. Групкомсорг, 
член обкому комсомолу, депутат обласної Ради народ
них депутатів доярка Валентина Поклад визнана пере
можцем обласного соціалістичного змагання за період 
зимівлі худоби й удостоєна першої премії. З початку 
року Валентина надоїла по 3139 кілограмів молока на 
корову. А попереду в змаганні йде її подруга по роботі 
комсомолка Надія Голуб, яка нині одержала від корови 
3430 кілограмів молока.

Нині молодь району підтримала ініціативу Новоархан- 
гельської та Новомиргородської комсомольських орга
нізацій: «Кожна третя тонна кормів — комсомольська!». 
Приклад у цьому показують молоді кормодобувники 
колгоспу імені Щорса Григорій Корейка, Віктор Кацько, 
Олександр Мазур, колгоспу імені Леніна — Олександр 
Неруш, Андрій Сердюк, Олексій Кучер та інші.

Комсомольська організація цукрового заводу налічує 
а своїх лавах 130 членів ВЛКСМ. Нині вони старанно го
туються до сезону цукроваріння. На заводі проведено 
одну з найбільших за всі роки реконструкцію з метою 
нарощування потужності підприємств, удосконалення 
технології виробництва цукру. Щодоби перероблятиме
ться до 6 тисяч тонн цукрової сировини. Передбачається, 
що завод одержить 500 тисяч тонн сирозини і працюва. 
тиме 100 днів Серед кращих — молоді робітники Ми
хайло Рощин, Анатолій Корнєв, Любов Жук, старший 
майстер Анатолій Романенко.

Станція Долинська цього року святкувала 100-річчя з 
того дня, як стала вузловою. Вона поступово розширює
ться. Уже ходять електропоїзди до Помічної, Кривого 
Рогу. Разом з тим зростає комсомольська організація. 
8 порівнянні з 1981 роком вона збільшилась удвоє й за
раз налічує 235 членів ЛКСМУ.

Багато корисних справ на рахунку КМК контрольно- 
вимірювальних приладів системи центрального блоку
вання дистанції зв’язку, який очолює Володимир Ліщи- 
шин, групкомсорг Віра Кривенко. Тільки раціоналізатор
ських пропозицій впроваджено на суму 4000 карбован
ців. На залізничній станції працює сім КМК.

Закінчилося трудове літо у школярів. Під час трудо
вої чверті у складі учнівських виробничих бригад працю
вали юні тваринники, поливальники, механізатори. Зараз 
створено бригади для роботи в саду, для збирання ово
чів. Залюбки трудилися школярі на збиранні врожаю.

Однією з найважливіших проблем є підготовка і за
кріплення кадрів мблодих спеціалісгіа у колгоспах, рад
госпах, на підприємствах. Тому велику увагу в цьому ро
ці приділяємо направленню молоді на назчання за ра
хунок господарств. 23 колгоспники стали в нинішньому 
році стипендіатами вузів і технікумів сільськогосподар
ського профілю.

Велику увагу приділяємо військово-патріотичному 
вихованню молоді. 9 тразня цього року відкрито піонер
сько-комсомольський пост № 1 біля Вічного вогню на 
могилі воїнів, які загинули, визволяючи наш край. Піоне
ри та комсомольці Молодіжненської середньої школи 
зібрали підписи жителів усього селища Молодіжного 
під відозвою «Я голосую за мир».

Сьогодні здобутки районної комсомольської організа
ції — це конкретна відповідь на Постанову ЦК КПРС 
«Про дальше вдосконалення керівництва комсомолом І 
підвищенні його ролі в комуністичному вихованні мо
лоді».

В. ПАНЧЕНКО, 
перший секретар Долииського райкому ЛКСМУ.

їх — 27. Двадцять п’ять 
дівчат і два хлопці — Саш- 
но Ворона та Ігор Бондарен
ко. Всі вони бійці студзаго- 
ну безкорисливої праці Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна «Спектр». _ І хоча 
представниці слабкої части
ни людства превілювали над 
сильною по кількості, на 
стосунках і роботі це аж ні- 
як но позначалося. Просто 
був один чудовий, дружний, 
роботящий колектив.

А командира загону. Натал- 
ну ПОРИВАЙ (ліворуч на 
знімку) і її подругу комісара 
цього ж СЗ Наталку ТКАЧУК 
зафіксовано в день відкрит
тя обласного фестивалю 
студзагонів. що недавно від
бувався в Оникієвому.

Фото Т. КУДР1 
і Ф. ГОНЧАРА.

II А ДУШІ тяжко. Вчорі 
** хлопці прощатись при
ходили: в армію йдуть. 
Щасливі... І як вони тіль
ки в кімнату пробрали^ 
Матері ж наказував, щг.5 
нікого не пускала, бо й без 
того боляче. У самоті, ма 
буть, швидше звик бп Д( 
цих набридлих стін. Але 
ж не звпкається.

Сашко ковзнув погля
дом по шафі з книгами 
які уже не раз перечіпав, 
по осиротілих футбольних 
бутсах, зашторених вік іак. 
За шторами — життя. А 
до дверей чотири кроки.

кидався, з нею й засинав. 
Точніше, не засинав, а па
дав у глибоке забуття, 
після щоденних спроб 
звестися й піти. Чим да
лі, тнм пестрпмиішим ста
вало це бажання. Боявся, 
то не вистачить часу, що 
не встигне за відміряний 
лікарем строк зробити бо. 
дай ці чотири кроки до 
дверей...

Якось через кілька міся
ців по тому відчинила ма
ти двері й закам’яніла: 
Сашка на ліжку не було. 
Найстрашніші думки враз 
впали блискавками _і з пе
редчутті непоправного ки
нулась в одну кімнату.

мовчав. Бо звик поклада
тися лише па самого себе. 
Мовчали й хлопці, пам’я
таючи суворий наказ заві
дуючого ательє В. О. Кли
мова, якни знав Сашкову 
історію: «З новачком не 
панькатись. Хан до всього 
доходить без няньок. Це 
йому зараз найпотрібніше». 
І лише наприкінці робочо, 
го дня до нього підійшов 
Толя Мпхальчі п ніби .між 
іншим’ сказав: «По-моєму, 
ти все зробив правильно. 
Що ж тут може ще бу
ти... А до запобіжників ди
вився?». Щокам стало га-

НАШ СУЧАСНИК

ВИПРОБУВАННЯ

Всього-навсього чотири! 
«Спробую ще раз», — по
думав і різко звівся у ліж
ку, але за ми ь, скошений 
нелюдським болем, до 
крові кусаючи губи, за
бився в німому безсиллі. 
А КОЛИ ВТИХ, гО тільки по
чув, як у сусідній кімнаті 
тихо плакала маги....

Мало хто упізнав би те
пер у цьому кволому юна
кові колишнього кращого 
спортсмена школи, заводія 
всіх хлопчачих справ. Три 
роки без руху... З тих пір. 
як сталась біда, він помі
няв багато лікарень. На
віть у думці почав потро
ху звикати, що він уже не 
центрофорвард, не студент, 
а хворий, пацієнт Олек
сандр Крутій. І що це — 
назавжди.

Може, так би й продов
жувались лікарняні будні, 
якби не приїхав одного ра
зу іменитий лінар. Після 
огляду він затримався в 
палаті, намагаючись не ди
витись у благальні мате
ринські очі, запитав:

— У вас, крім нього,ще 
є діти?
/ — Є. Донька. А що?

Лікар кинув погляд на 
хворого: чп спить, чи не 
чує?

— Бережіть її, — ска
зав тихо. — Бо він уже не 
жилець, — вшіуватр мах
нув рукою та и побрів 
утомлено коридором.

А Сашко не спав. Він 
тільки міцніше стиснув 
повіки, щоб не видати се
бе пекучою, як щем. сльо- 
зою. З цього дня, власне, 
й починається його бо
ротьба...

СПОЧАТКУ був відчай. 
Як же це: двадцять 

років від роду і кінець? 
Потім прийшла впертість. 
Зла, нестримна і сильна, 
як остання надія. З пам’я. 
ті не йшло прочитане ще 
в дитинстві оповідання 
про солдата, який переміг 
смерть прагненням до жит. 
тя. «Я теж житиму. І хо
дитиму. Всім смертям на
зло*. З цією думкою про-

ДРУГУ-. Він стояв, похи
туючись на еллбчих схуд- 
лих ногах і, пересилюючи 
нестерпний 6і іь. посміхав
ся. Вже втрачаючи свідо
мість, проста нап безкров
ними губами: «А я все- 
таки дійшов, мамо...».

Через день йо о зна
йшли на подз р і. через 
тиждень він добрався до 
саду, а за місяць вражені 
лікарі, вірячи й не вірячи 
в диво, слухали плутану, 
щасливу розповіді матері, 
здивовано дивились на блі
дого. зовсім не богатир
ського вигляду юнака, та 
все хитали головами. І ли
ше старий хірург, котрий 
багато бачив на езоєму 
віку, міцно стиснув Сашко- 
ве плече й мовив: «А ти — 
мужчина, синку...».
Т АТУ, тобі моя профе- 
* сія подобається?
— А що, радіомехапік— 

спеціальність серйозна.
— Я теж так думаю. 

Завтра іду па роботу.
Ця розмова відбулася 

всього через кілька місяців 
після його перших кроків 
до одужання. І ніякі до
води не змінили в Сашко
ві рішення. «Ну, чим я 
гірший від інших? Хво
рий, слабкий? Це мине
ться. В кожного якась 
справа є. А тут... Зрозумій
те ж ви нарешті, що я, як 
всі, по-справжньому житії
хочу».

Бути, як інші, не відста. 
вати, не спасувати — тоді 
і пізніше це стало для 
нього потребою. Вона зму
шувала його, хворого, під 
час допомоги підшефному 
колгоспові виконувати з 
усмішкою по півтори —дві 
норми, а потім знеможено 
падати в ліжко й до сві
танку тамувати стогін, що 
рвався з вуст давнім 
роз’ятреним болем. А що 
приводило Сашка на до
норський пункт? Мовчки 
підходив до віконечна. де 
його мовчни проганяли, 
але через кілька днів він 
приходив знову. Самоут
вердження? Не тільки. Він 
випробовував себе, гарту
вався. готувався до май
бутнього. Може тому й не 
затримався довго в район
ній лікарні, де працював 
механіком по ремонту 
електронної лікувально, 
діагностичної апаратури. 
«Що тут робити?! Якраз 
для пенсіонерів». Тан Олек
сандр Крутій став механі
ком міського телерадіо-
ательє.

ЧИЛИЩЕ училищем, а 
коли до діла... Ще по

ки зіпсовані лампи міняв, 
все йшло більш-менш. А
ось із кольоровим хоч 
плач: не світиться екран і 
все. Кожен блок переві- 
рив, знайшов поломку, від. 
ремонтував, але екран не 
світиться. Тут би до това. 
ришів звернутися, попро-. 
сити допомоги. Але ВІН

ряче: ох і розтелепа ж — 
до мікросхем добрався, а 
елементарне, відоме й пер
шокласнику, забув. Теле, 
візор. ожив. Схилившись 
над ним, Сашко чекав на-' 
смішок, кепкувань. Та ні
хто не сміявся. Хлопці зо. 
середжено порпались у 
своїх приймачах, магніто
фонах. І, мабуть, тоді, 
вперше за останні роки він 
відчув себе рівним серед 
рівних. Хап не в майстер
ності (до Анатолія, па. 
приклад, йому ще далеко), 
а в звичайному, цьому 
складному й прекрасному 
людському житті. >

Невдовзі по тому в ательє 
почалися розмови про пе
рехід колективу на бригад
ний підряд. Більше того, 
адміністрація запропону
вала трудитись за єдиним 
нарядом без усяких коефі
цієнтів трудової участі. 
Зрозуміло, що без супере
чок не обійшлося. Як-не-як 
різниця в майстерності ме
ханіків на той час була 
істотною. І бути чи не бу
ти підряду — залежало не 
від Олександра з його най
нижчим розрядом. Останнє 
слово лишалось за «ста
ричками» — Борисом Гу- 
риним, Володимиром Жи- 
гановим і Анатолієм Ми- 
хальчі. Проте в душі Саш
ко був проти. Ні, він розу
мів необхідність підряду, 
але стати перешкодою в 
роботі товаришів, врешті- 
решт одержувати заробле
ні іншими гроші не хотів, 
та й не вмів.

Підряд вирішили братії. 
«Не панікуй. — сказав 
йому толі завідуючий 
ательє. — Не хочеш чу
жих грошей — май свої. 
А щоб не відчувати себе 
обузою — доганяй хлоп
ців».

Після тієї розмови Саш
кова німната перетворилась 
на справжній енлад посіб
ників з радіотехніки. За. 
сиджувався допізна над 
ннигами. не давав спокою 
тому ж Климову, товари
шам. Дійшло до того, що 
почали снитися невідре- 
монтовані вдень телевізо
ри. А через рік став сту
дентом-заочником інститу
ту, зв’язну. Росли й профе
сійні розряди: четвертий, 
п’ятий. Згодом міг ліквіду
вати найскладнішу поломку...

Веселий, жартує в вап- 
кри пінніших ситуаціях, 
щедрий, чесний... Мабуть, 
саме за це його обрали 
комсоргом створеного 
кілька років тому в ательє 
комсомольсько - молодіж
ного колективу. І товари, 
ші не помилились. Комісар 
із Сашка вийшов справж
ній. Ніхто не заперечува
тиме, що в успіхах колек
тиву відчуваються касам-

перед ного організаторські 
здібності. А похвалитись є 
чим. Протягом останніх 
років радіомехапіки май
же втричі(!) підвищили 
продуктивність своєї пра
ці, власними силами об
ладнали нове приміщення 
для ательє, не раз виборю
вали призові місця в зма
ганні КМК області... А 
зовсім недавно, в липні, їм 
першим у районі було 
присвоено звання комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу високої культури 
обслуговування.

МЕДАЛЬ № 063689. Чи
таю вголос напис: «За 

відмінну службу по охо
роні громадського поряд
ку». Сашко відмахується: 
«Теж мені героя знайшов. 
Хлопці з ательє не менше 
від мене що медаль заслу
жили».

Народний дружинник... 
.Бути нщі — складно, від
повідально. За шість років, 
відколи створено загін 
ДНД, всього вистачало, і 
хулігани, п’яниці втрати
ли спокій. Але найбільше 
Сашка турбували «важкі» 
підлітки.

...Він лежав на прохолод
ній м’якій траві, вдихав її 
гіркуватий запах і відчу
вав. як м’язи приємно на
ливаються силою. Регуляр
ні тренування — велике 
діло. Вже без втоми «на
кручував» кілометри на
вкруг стадіону, знову міг 
з льоту увігнати м’яч и 
«дев’лтну», залюбки помі
рятися силами на водній 
дистанції чи на тенісноглу 
корті. Та тоді йому не да
вали споною інші думки, 
Вже внотре. повертаючись 
з чергування чи тренувань, 
зустрічав гамірливу ком
панію підлітків. Гітара, 
галас... Може й вино? Що 
шукають вони на цих ніч
них вулицях? Цільна днів 
проходив мимо, а того ра
зу підійшов прямо до 
гурту.

— На гітарі добре гра
єш, — поклав долоню на 
струпи. — А у футбол?

— Ти що — тренер? Так 
ми вже з дитячого ВІКУ 
вийшли. Шукай малюків...

—Та який там тренер. 
Мені, як і вам, нічим ве
чорами займатись. Ось і 
б’ю сам м’яча. Може п ви 
не проти? Бо нудно одно
му. Я о сьомій завжди на 
стадіоні буду...

Як не дивно, але хлоп
чаки на другий день при
йшли всім гуртом. Так по
чалися на спортивному 
майданчику СПТУ № 2 фут
больні баталії. Потім захо
пилися хокеєм на траві. 
Поступово «група здо
ров’я». як її жартома на
зивав Сашко, зростала. За
любки приходили розім'я
тися й дорослі. До£і ко
жен, хто приходить на ста
діон, мабуть, вважає, що ці 
спортивні вечори виникли 
самі по собі...

ДВА РОКИ тому Сашко 
познайомився з слав

ною дівчиною. Через рік 
Надія стала його дружи
ною. А кілька тижнів тому 
У них народився син. На
звали теж Олександром.

Останнього разу я за
став Сашка вдома: він хо
див по кімнаті з кутка в 
куток, безуспішно нама
гаючись заколисати 'голо
систого малюка. Дружина 
Сашкова жартувала: «Наш 
Сам Санич вдачею весь у 
батька. Такий же неспо
кійний...». Д я подумав: 
«Го добре, що в батика. 
Справжньою людиною ви
росте*.

О. ГАВРИЛЕНКО.
м. Бобринець.
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Краще училище 
в республіці

Пам’ятним залишиться мину
лий навчальний рік для учнів і 
викладачів Олександрійського 
Педагогічного училища імені 
£укомлинського. Колектив по 
праву виборов перше місце у 
республіканському конкурсі се
ред педагогічних училищ Ук
раїни на кращу, організацію 
праці, побуту й відпочинку уч. 
'■'тв у 1983—1984 навчальному 

оці. У конкурсі брали участь 
47 навчальних закладів.

Педучилище нагороджено 
грамотою Міністерства освіти 
Української РСР та Республі
канського комітету профспілки 
працівників освіти, вищої шко. 
ли і наукових установ, а також 
грошовою премією.

Цей вагомий успіх зобов'я
зує учнів, викладачів училища 
працювати ще наполегливіше в 
навчальному році, який на по
розі.

К. ЯНІВ.
м. Олександрія.

З ІМЕНЕМ 
іСКОПЕНКА

Коли з Сандомирі від
кривався XXVIII меморіал 

' і 8. Ф. Скопенка, колишній 
фронтовик з Узбекистану 
5. М. Зажицький (він при
був сюди на святкування 
40-рІччя зиззолення Поль
щі зід німецько-фашист
ських загарбників разом з 
радянськими спортсмена
ми — учасниками багато
денної міжнародної вело
гонки), сказав:

— Я добре зназ Василя 
Федоровича. У роки війни 
Ця мужня і благородна 
людина була для нас зраз
ком.

Серед велогонщиків, що 
вийшли на старт, стояв і 
студент Кіровоградського 
Інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання майстер спорту 
Олександр Шмиголь. Сво
їм товаришам із збірної 
України він говорив:

— Герой Радянського 
Союзу Скопенко з нашого 
краю. До війни він був ди
ректором школи в селі 
Верблюжці (тепер Погреб- 
някозе) Новгородківсько- 
го району. Він, легендар
ний командир полку, від
дав життя за визволення 
Польщі. І ось його знову 
вшановують тут, в Сандо
мирі, де він похований.

— 1 тобі неодмінно тре
ба бути лідером — з іме
нем Скопенка, — почув 
Олександр слова тренера 
збірної республіки В. І. 
Циганенка.

Від Сандомира траса про- 
лягла на Львівщину. Тер
нопільщину. Потім — 
Луцьк — Ровно. Нарешті, 
фініш заключного етапу 
гонки. Першим тут був 
поляк Янош Венек. Лише 
дві секунди програв йому 
представник харківського 
«Титану» Ігор Стрельников. 
А ше через дві секунди на 
Фініші був кіровоградець 
Олександр Шмиголь. В ко
мандному заліку велогон
ку виграли українські ве
лосипедисти

Вчора з облради «Буре
вісника» у Феодосію (тут 
проходиз тренувальний 

х збір велогонщиків респуб
ліки перед багатоденною 
велогонкою на призи га
зети «Молодь України») 
на ім’я Шмиголя надійшла 
вітальна листівка. А він 
звідти телефоном:

— Постараюсь і на цей 
раз. Теж з іменем Ско
пенка.

І на нього надіються. 
Адже останнім часом в 
Олександра Шмиголя 
сходження неабияке — він 
був бронзозим призером 
чемпіонату центральної 
ради «Буревісника», заво
йовував «золото» на пер- 
шосгях республіки. Тож 
досвіду не позичати. Є си
ли, є майстерність.

(Наш йор.).

І Г? УДЬ-ЯКИЙ чоловік, що 
вирішив відрощувати 

бороду, попервах здається 
неголеним. Оточуючі по- 
різному сприймають по
дібне бажання: хтось осуд
жує, хтось, навпаки, вба
чає в. цьому вияв інтелі
гентності, треті» взагалі 
знизують плечима і поспі
шають іти геть або перемі
нити тему розмови. Нам, 
певно, немає сенсу спере
чатися — добре це чи по
гано. Залежить від кожно
го конкретного випадку. 
Якщо борода пасує люди
ні і якщо господар уваж
но стежить за її станом— 
нічого осудливого в цьому 
немає.

Віктор Кутовий носить 
бороду. *і!у п нехай, ми не 
проти. Мова піде про ін
ше. Як відомо, борода — 
цс і частині тіла, це і во
лосяний наріст. А якщо 
перенести дане поняття па 
свідомість? Тоді — наріст 
світогляду.

Віктор з дитинства мав 
допитливий розум, любив 
читати фантастику, з усіх 
сил прагнув знати більше 
від своїх товаришів. Це 
давало йому змогу бути в 
центрі уваги. Аякже, ціка
вий співбесідник: регуляр- 

Іпо слухає передачі радіо
станцій «Бі-бі-сі» та «Го
лос Америки», захоплює
ться парапсихологією, чи- 

!тає Гегеля, Вівекопапду, 
пізнього Толстого. А звід, 
си й суперечки з учителя
ми (Вітя сміливий хлопець), 
гострі і навіть дещо про
вокаційні запитання (оце 
дав, any ж, ану ж, чи змо
жуть йому відповісти). 
Ось той момент, коли, 
наткнувшись па колючки, 
па щетину, одні обурюю
ться, інші з цікавістю спо
стерігають здаля, єхидно 
посміхаючись, (іцо ж. мов
ляв, далі буде), треті роб
лять вигляд, що не помі
тили.

ПОДІЯ-ПРЕЛІОДІЯ
17 січня 1984 року на за

пасній колії станції Кіро
воград з вини коменданта 
«вертушки» Віктора Куто
вого, який залишив без 
догляду вогонь, згорів 
критий вагон за №2222661.

З РАПОРТА 
СПІВРОБІТНИКА 
МІЛІЦІЇ

18 СІЧНЯ при ПОВТОріІОМЇ’- 
огляді місця події знайшли 
рештки обгорілого паперу з 
машинописним текстом. 
Можна було розібрати ок
ремі фрази. Вказувались 
тут прізвища фашистських 
керівників, згадувалася 
служба в СС. Кутовий по
яснив. що він друкував їх 
на машинці «Москва», об
горілу основу якої зна
йшли також у вагоні.

З ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 
ЗАПИСКИ
СТАРШОГО ТЕХНІКА 
ІНВЕНТАРБЮРО 
РИММИ ТИХОНОВОЇ

— Наприкінці січня Оля 
Гідулян (моя подруга) J)a- 
зом’ з Віктором Кутовим 
принесли до мене па збе
рігання самвпдавнпчу літе
ратуру про НЛО, про енер
гетичні можливості люди
ни, коробочки з плівками 
поонографії, перефотогра- 
Фованої з якогось зару
біжного журналу. Воші 
аргументували це тим, що 
у Віктора згорів вагончик, 
а додому йому нести це 
все не хотілося б. Змістом 
літератури я не цікавилась 
(хоча б мала зробити це, 
пепш ніж здійснити даний 
проступок). Через місяць 
Віктор усе забрав. Свою 
впну визнаю.

Отже, ми маємо справу 
із свідомими діями. Віктор 
знав, що займається не 
тим, чим потрібно. Знав, 
але все-таки займався. Що 
ж спонукало його до по
дібних дій? Може, тверді 
переконання? Ні! (Деякі 
особи свідчать, що він 
здебільшого вагався і коли 

і бачив, що його ідся-фікс

І
Полісемія слова • Думки, хибні 
в своїй основі • Зізнайся друзям, 
хто ти € насправді

легко розпадається під 
ударами переконливих до
водів співбесідника, прий
мав точку зору свого опо
нента). Па це запитання 
спробуємо відповісти в кін. 
ці, а поки що давайте все 
по порядку.

Це зараз батьки хлопця 
розводять руками, бідкаю
ться, що він виріс таким. 
Кожен із них сприймає на 
свій рахунок частішу впни, 
але загалом...

♦ ♦ ♦

У7 СВОЇХ висловлюван- 
* нях Кутовий надто ка
тегоричний. Скажімо, пра
цюючи на асфальтно-бе
тонному заводі, а згодом і 
бригадиром експедиторів, 
що супроводять залізничні 
платформи із сипкими' ма
теріалами, він гаряче під
тримував «Солідарність». 
Коли виникали будь-які 
неполадки в роботі, казав, 

звертаючнсь до батька, 
ототожнюючи його з ке. 
рівнинами свого підпри
ємства: «Якби оце у нас 
такс сталося, вам бп дав
но була кришка. Бо геге
монія за робітничим кла
сом повинна зберігатися 
завжди». Отже, товариш 
відстоює позиції робітни
чого класу. Браво! Разом 
з тим він твердить, що 
марксизм (учення, яке най
більшою мірою відстоює 
класові позиції, і саме по- 
зиції робітничого класу.— 
Авт.) — це догма, що він 
застарів. Мовляв, кому
нізму ніколи не буде по
будовано. Скоріше буде 
ііостіпдустріальие суспіль
ство. Візьміть до уваги, 
яка непослідовпісті! Тіль
ки-но звинувачував інтелі
генцію в поганій організа
ції праці і раптом проро
кує їй розквіт. До того ж 
думка хибна в самій осно
ві. Фрідріх Енгельс указу
вав. що коли наші перед
умови правильні і ми пра
вильно користуємося зако
нами логіки, тоді іі виснов
ки будуть правильними. В 
даному конкретному ви
падку передумови непра
вильні. І сьогодні в нашій 
країні панівне становище 
належить робітничому кла
сові. І цей робітничий клас 
спільно з колгоспним се
лянством і трудовою інте
лігенцією бере" найактивні
шу участь в управлінні 
державою і з кожним ро
ком ного участі» у цьому 
управлінні розширяється. 
Якщо взяти до уваги й той 
факт, наскільки зріс освіт
ній рівень сьогоднішнього 
робітника, то хіба не оче
видно, що весь народ, а не 
якась купка найбільш роз
винутої в технічному ро
зумінні інтелігенції, йде до 
розквіту. Важко сказані, з 
яких саме причин т. Куто
вий осуджував допомогу 
Радянського Союзу афган
ському народові в його 
справедливій боротьбі з 
контрреволюцією, називав 
не експортом революції. 
Ясно одне: оскільки навіть 
близько біля місця подій 

він не міг бути і бачити 
все, що відбувається, на 
власні очі, то його теорії 
будуються па облудних ви
гадках буржуазної пропа
ганди. Хіба радянські вій
ська вступили на терито
рію Афганістану до почат
ку революційних дій? До 
того ж повідомленням бур
жуазних засобів пропа
ганди й агітації Віктор слі
по вірить, а аргументація 
радянської- преси чомусь 
здається йому не досить 
переконливою. Може, у 
нього було нещасливе ди
тинство? Не мав змоги 
здобути освіту? Не зміг 
застосувати набуті знання 
на практиці? Ну, не всту
пив до вузу. (Пізніше за
кінчив два курси КІСМу). 
Поки що не став біофізи
ком, як мріялося. Значить, 
не був досить підготовле
ним, та часу ще є доволі: 

хіба обов’язково стати 
студентом з першого ра
зу? Навпаки, перевага на
дається абітурієнтам з пев. 
ним досвідом, тру іознм 
стажем. Країні по рібні 
висококваліфіковані счс 
ціалісти, люди мислячі, які 
не лякаються труднощів, а, 
будучи впевненими у сво
їх силах, доводять це на 
ділі.

Гадаємо, не випадково 
потрапила Вікторові до рук 
книга Курта Вальдхайма 
«Єдина в світі посада». 
Хтось таки порадив. Нічо
го особливого в цьому не- 
має. Книга напівбіографіч- 
пого характеру, але разом 
з тим читається як худож
ній твір. Та нашого знайо
мого вона цікавить зовсім 
з іншої причини: в книзі 
подано Декларацію прав 
людини. Тикаючи пальцем 
у деякі параграфи, Віктор 
твердить, що в Радянсько
му Союзі немає свободи 
думки, слова, совісті. Да
вайте одним поглядом оки
немо ці поняття і зістави
мо, па скільки цс відпові
дає дійсності. Хто, навіть 
тому ж таки Вікторові Ку
товому, забороняє думати 
ось так. а не інакше? Ні
хто! Інша річ — поширю
вати думки, вести пропа
ганду. Тут ми вже піді
йшли до свободи слова. 
Мабуть, Віктор пам’ятає 
не один випадок, коли Ко
муністична партія і Ра
дянський уряд запрошува
ли всіх громадян до обго
ворення важливих дер
жавних справ, надавали їм 
трибуну, враховували кож
ну їхню пропозицію. Інша 
річ, що ми ніколи не мо
жемо дозволити ВІЛЬНО 
зводити наклепи на нашу 
дійсність, вести відкриту 
пропаганду ворожих нам 
ідей. У цьому плані не 
зайвим було б для декого 
ознайомитися з’ роботами 
В. 1. Леніна про свободу 
друку. Вони іі лосі не втра
тили своєї цінності. Воло
димир Ілліч звертав увагу 
па те. що ні в якому разі 
не треба допускати, щоб 
через наші засоби інфор-

мації, при нашому поту, 
ранні вороги зводили на
клеп на нашу ж таки краї 
ну, на її народ. Що ж до 
свободи совісті, то Консгі- 
туція Союзу РСР гарантує 
її будь-якому членові су
спільства в повній мірі. ІН- 
ша річ, що релігія не під
тримується державою. Але 
на це є свої нрпчшііі: пер
ша — церкву відокремле
но від держави; друга — 
цьому суперечить наша 
мораль.

Доречно було б заува
жити також, що «Декла
рацію прав людини» слід 
було дочитати до кінця. 
Тоді все стало б ясним, 
адже там указується, що 
вона повинна співвідноси
тись із конституцією кож
ної окремо взятої країни. 
І ким би пас можна було 
назвати, якби ми дозволи
ли будь-кому обливати пас 
помиями, паплюжити оте 
напсвятіше, що завойова
не народом у жорстокій 
боротьбі. «Будь-яка рево
люція чого-небудь варта, 
коли вона може захища
тися», — вказував В. І.

Кутовий став саме таким 
знаряддям, по якому б’ють 
західні ідеологи (чиї пере
дачі вій так ревно слухав), 
люди, що попали під ЇХНІМ 
вплив раніше, з метою 
пробити дірки у свідомос
ті. посіяти недовіру, сум
нів щодо правильності по
літики нашої держави.

Є й інше поняття: боро
давка також має спільний 
корінь із цими словами. 
Мабуть, усім відомо, що 
це наріст на шкірі, надли
шок певних речовин, які 
організм намагається ви 
далпти.

СПОВІДЬ БАТЬКА

*Т*АК, це саме той ви- 
•* падок, коли сином не 

доводиться гордитись» 
Дружина каже, що це я 
винен. Мовляв, ти купу
вав КІНІЖКП, ти дозволяв 
йому цікавитись виключ
но фантастикою, ти нама
гався розвити в ньому 
критичну думку. Що ж. 
справедливо. Але який 
батько не хоче, щоб його 
дитина багато читала, вмі
ла самостійно мислити! 
Скоріше я енную себе в 
тому, що мало приділяв 
уваги вихованню. Віктор 
учився добре, особливої 
роботи по дому не було. 
Ось це й заспокоювало: 
все йде гаразд, можна зай
матися питаннями вироб
ництва. А таки треба було 
частіше заглядати в душу 
дитини. Адже я бачив, що 
він може вирости егоїс
том. Із самого малечку в 
нашій сім’ї біля нього бі
гали, паче біля розбитого 
яйця. Пого власну ложку 
перед їдою кип’ятили, а 
який бувало здіймався 
гармидер, коли візьмеш 
його тарілку! З раннього 
дитинства мати повторю
вала йому, що вія не та
кни, як усі, що він кра-
щий, розумніший. Звичай
но, мати є мати. Але ма
люка треба було спрямо
вувати на роботу пад со
бою, щоб він знав: для то
го, щоб стати найкращим, 
найрозумнішим, треба 
працювати. і\ тут — па то
бі! Готовий геній. Ні сіло 
ні впало, а ти вже най
кращий, найрозумніший. 
Тепер у розмовах Віктор 
інколи дозволяє собі ви. 
словлюватись, що він 
справді найкращий, най
розумніший. Намагаюся 
заперечити: «Якщо твої 
друзі дізнаються, що ти 
вважаєш їх гіршими від 
себе, чи ж зостанетесь ви 
справжніми товаришами?». 
Часто виникають у нас дис. 
кусії з різних питань. Та, 
на жаль, не завжди я бу
ваю до них готовим. Усе 
ж таки більшу частину ча
су ми проводимо на робо
ті, займаємось питаннями 
виробництва. Характер же 
ного роботи (тиждень у 
відрядженні, а три тижні 
вдома) дає змогу читати 
скільки заманеться. От він 
свіженькими цитатами й 
криє. А я не маю часу ки
датись .навздогін: читати 
все те. що прочитав він. 
Адже з одпієї-двох реп
лік книгу зрозуміти важко.

Хотілося б, щоб спи став, 
як майже всі члени 
сім’ї, — шляховиком. Пе
реконував: «Ось глянь, хі
ба не варта поваги та лю
дина, котра в непрохідних 
хашах пробила стежину, 
що згрдом рсзширнться, 
одягнеться в бетон?». На 
магнітофонну стрічку за
писував пісні про дороги 
(приємно слухати про 
улюблену справу), але по. 
тім з гіркотою дізнавався, 
що первісний текст сти
рався, а натомість запнеу- 

' валися всілякі дешевенькі 
мелодії. Знаєте, прикро. 

. коли не бачиш у своєме 
синові послідовника.

В. АФАНАСІЄНКО, 
Ю. ЛІВАШНИКОВ, 

кореспонденти «Мо
лодого комунара».

(Закінчення буде).

Ленін. Так оце ж саме і є 
той захист. Адже соціаліс
тична революція включає 
в себе не тільки повалення 
старого ладу, взяття вла
ди в свої руки, а й побу
дову нового суспільства. 
А цей процес у нас іще не 
завершений. Комуністична 
партія і Радянський уояд 
постійно вдосконалюють 
форми і методи управлін
ня державою, розвивають 
далі теорію марксизму* 
ленінізму. А світовий ре
волюційний процес — яс
краве свідчення того, ЩО 
перехід від капіталізму до 
соціалізму — процес за
кономірний, а не є наслід
ком, як висловлюється 
паш знайомий, експорту 
революції. Ми ніколи не 
втручалися у внутрішні 
справи інших країн, але 
завжди допомагали наро
дам, що борються за сво
боду і національну неза
лежність. Єдність пролета
рів усіх країн — основ
ний лозунг пролетарсько
го інтернаціоналізму.

Вікторові Кутовому по
добається називати себе 
дисидентом. Навіть бороду 
носить, ніби через те, що 
не «превілегія» дисидентів. 
Цим словом він грається 
як м’ячиком. Його тішить 
знайомство з В. М. Гонча- 
ровпм, що відбув пока
рання за наклепницьку ді
яльність, аякже — борець 
за правду! »Пише правда 
ця дріб’язкова, нікчемна. 
Віктор маніпулює таким 
поняттям, як стомлений 
дисидент (він нібито був з 
таким знайомий). Але ж 
від чого вони так прито
милися — вишукувати бло
хи і тикалі на них паль
цем?

Хотілося б звернутися 
до полісемії слова «боро-' 
да», точніше — його ко
реня. Поняття «бородок» 
означає назву ковальсько
го знаряддя, яке викорис
товують для пробивання 
дір у залізі. Він має ви
гляд круглого зубила або 
гостродзьобого молотка, по 
обуху якого б’ють. Чи не 
здається вам, що Віктор



♦ стор. «Молодий комунар» ЗО серпня 1984 року
З ЛИСТА МОЛОДІ СЕЛА 

НРАСНОПІЛЛЯ:
«Ми ввечері збираємося в 

бібліотеці, яка розташована 
о тому самому приміщенні, 

що й нлуб. А сам клуб... спра. 
еа в тому, що у ньому нема 
господаря. Ми не пам’ятає
мо, коли демонструвався 
фільм, то що вже говорити 
рро тс, як ми проводимо 
свій вільний час. Неоднора
зово ми зверталися до го
лови сільради Л. Л. Ченцова 
з проханням, щоб він допо
міг організувати культурний 
відпочинок у клубі. Але. як 
нажуть, < обіцянка-цлцлн- 
иа...».

Що ж таки стало на зава
ді Прагненню молоді села

му, 'що конкретно до орга
нізації дозвілля думки її не 
доходили.

— Що ви думаете, я на 
поле піду працювати? — 
безапеляційно заявила
Л. Олійник. — Не для цього 
я сюди приїхала. А завклу
бом я б погодилася бути. 
Інакше я й не знаю, як змо
жу жити в цьому селі. Не
даремно звідси молодь тінає.

Ну, щодо того, щоб ото
тожнювати себе з усією 
сільською молоддю, особ
ливих підстав у Лариси, на 
нашу думку, поки що немає. 
Більшість краснопільської 
молоді влітку працювала на

яке очолює батько Юрія, не 
дуже дбали про активізацію 
роботи, культосвітнього за
кладу, не контролювали яй 
слід його діяльності.

Зараз в Краснопільському 
клубі ремонт, після якого, 
за словами Л. Л. Ченцова, 
він стане втричі кращим. 
Незабаром почнеться ре
монт і в бібліотеці — єди
ному місці, де молодь села 
донині нудьгувала гуртом. 
Та чи тільки тимчасова від
сутність приміщення стояти
ме на заваді організації 
повноцінного дозвілля СІЛЬ
СЬКОЇ молоді? Як видно

Коли
А ЯК
ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ? неможли ве
цікаво організувати свій 
бас? Бо що правда, то прав
да — відпочинок її не від
значається розмаїттям... 
Увечері, зібравшись в клубі 
ЧИ біля нього (якщо в біб
ліотеці вихідний), погово
рять знічев'я про те, просе. 
Хтось анекдота «видасть»... 
Хтось запропонує: «Ну що, 
хлопці, може вип'ємо? Нудь
га...».

Лариса Олійник виявилася 
людиною куди енергійні
шою. Це, власне, вона, за її 
ж словами, «організувала» 
скаргу.

— Я тут недавно, — гово
рила Лариса, — а до цього 
жила в Запоріжжі. В місті я 
^винла до культурного від
починку. до танців, кіно й 
театру. І коли якийсь час ми 
жили з чоловіком у цьому 
селі, то більше від усіх хо
дили до нлубу. Тому, що по
тяг до культурного відпо
чинку — це у мене в крові... 
Я і на гітарі можу грати... І 
прямо скажу: поикро мені 
дивитися, як нецікаво жи
вуть молоді краснопільці.

Хтось із читачів, не до кін
ця ознайомлений 
нюансами нашої 
можливо, вигукнув 
слова: «Так в чому 
ва?». Дійсно, чому 
ти молодим людям на чолі 
з Ларисою до завклубом і 
не запропонувати зробити 
щось цікаве: наприклад, під
готувати концерт художньої 
самодіяльності або... Втім, 
якраз оце й здається — в 
першу чергу самій Ларисі— 
неможливим. І не лише то
му, що завідуюча клубом 
Павлина Засовенко вже 
більше місяця, як у декрет
ній відпустці.

— Чого це ми маємо щось 
робити, коли завклубом за 
це гроші одержує? — каже 
Лариса Олійник. — Хай спо
чатку призначать завклу
бом... ну. ось хоч би й мене. 
У мене все таки середня тех
нічна освіта!

Певно, Ларисі ніколи не 
спадало на думку,_що може 
статися й так: стане вона 
завклубом, одержуватиме 
заробітну плату за свою ро
боту, а молодь тоді й ска
же їй її ж словами: тобі 
гроші платять, ти й органі
зовуй... І, неймовірніше, не 
думала про це Лариса то-

з усіма 
історії, 

би на ці 
ж спра- 
б не пі-

жнивах на полях колгоспу 
«Росія». І певно, трохи інак
ше, з більшою повагою 
ставиться до почесної пра
ці хлібороба.

Там же, на жнивах, був 
зайнятий і лаолодий водій 
колгоспного автобуса Лео
нід Сікорський, який за 
сумісництвом працює ху
дожнім керівником у клубі 
(правління колгоспу платить 
йому за це 35 карбованців). 
Під час жнив він рідко 
з'являвся в клубі. Та про
йшов слух, що його мають 
тимчасово призначити на 
посаду завідуючого клубом. 
Це, власне, й спонукало 
Л. Олійник до рішучих дій— 
адже напередодні Бона хо
дила до голови сільради з 
пропозицією призначити на 
те місце її.

ВТІМ, мова не лише про те, 
якими непевними, з точ

ки зору здорової моралі, 
намірами керувалася Лари
са. Мова й про те, що мо_- 
лоді сільчани підтримали її. 
Певно, ще й тому підтрима
ли, що до деякої міри ПОДІ
ЛЯЮТЬ її погляди щодо ор
ганізації цікавого дозвілля, 
що теж звикли надіятися у 
цій справі «на когось». Са
мі ж, зважте, й пальцем не 
поворухнули заради сеого 
дозвілля.

Більше того, не так давно 
в селі була завідуюча зі 
спеціальною освітою — Та
мара Яворська, яка намага
лася проводити культосвіт
ню роботу серед молоді. 
Але, за словами самих 
краснопільців, молодь тоді 
не поспішала її підтримува
ти. Аякже, хай сама органі
зовує, думали, — їй же гро
ші платять...

Мусимо констатувати: у 
гурті сільсьної моло
ді. неформальним, як зараз 
кажуть, лідером, стала саме 
Л. Олійнин. Чим не привід 
длл тривоги спілчанським 
активістам колгоспу «Росія»? 
Втім. їм, і в першу чергу 
секретареві комітету комсо
молу Юрію Засовенку, ма
буть. не варто закидати не
обізнаність у клубних спра
вах. Це коли врахувати, що 
Юрій — чоловік Павлини За
совенко. Однак за час Гї ро
боти на посаді завідуючої ні 
він, ні правління колгоспу,

= СПОРТ -■■ ■■

розказаного вище, не лише 
це.

НАШУ розмову можна бу
ло б вважати закінче

ною. Але вже в Голованів- 
ську мені стало відомо, що 
й тут, 
нього 
ді не 
тям.

Нинішнього року в Голо- 
ванівську почали працюва
ти нозе кафе і бар, облад
нані музичною апаратурою. 
Там бувають зрідка й танці, 
які виникають, щоправда, 
стихійно, коли хтось і3 від
відувачів цих закладів дійде 
«до кондиції». Показовий і 
такий факт: районний відділ 
культури (завідуючий М. Ре- 
кечинський) до цього часу 
не перевірив і не затвердив 
репертуар музики, яка зву
чить у барі та кафе.

Не можна погодитися і з 
тією системою контролю за 
виконанням рішень райвідді
лу. що склалася. Скажімо, в 
офіційній відгіовіді на скар
гу жителів села Капіта_нки 
до редакції місцевої пайон- 
ної газети на роботу Судин
ну культури є такі слова: 
«Райвідділом культури вста
новлено суворий контроль аа 
станом роботи кт/оного за
кладу в питанні прогедення 
культурного ДОЇЧІ' ЛЯ^ моло
ді». А сиявлясть:я цей конт
роль... у нечастих телефон
них дзвінках до завідуючої 
Капітанівським СБК О. Дов- 
ганчук і запитаннях «Ну. як 
там у вас справи?».

Слід сказати, що до цього 
часу в райвідділі культури не 
видано наказу про вихід заві
дуючої клубом села Крас- 
нопілля у декретну відпустку 
і призначення на її місце ін
шої людини. А часу мину
ло відтоді вже чимало — 
більше місяця. Справедли
вості ради скажемо, що під
шукати знаючого культпра
цівника нелегко, і ось чо
му: б селах району лише 
кожен третій культпраців
ник має спеціальну - освіту. 
Аби не такий дефіцит кад
рів, то чи стала б Л. Олій
ник претендувати на «лег
ку» роботу в клубі? І чита
ка вже легка ця робота, як
що за неї братися як слід?

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
Голованівський район.

у райцентрі, ниніш- 
літа відпочинок моло- 
відзначався розмаїт-

ТЕАТРАЛЬНА АФІША«

знімку: Джемал ВАДАКАРІЯ у ролі Боль
шова в спектаклі «Банкрут» за О. Островським.

«Молодой ко/лмунзр» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
Иа украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

jK04226. Обсяг 0.5 друк, арк.
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познайб-

І драма, і мюзикл
1 вересня у Кіровограді починає гастролі один з 

наймолодших театральних колективів республіки — 
Дніпродзержинський російський музично-драматич
ний театр. Він народився у 1981 році в індустріаль
ному місті на Дніпрі, в трудовій сім’ї металургів, 
будівельників, хіміків, енергетиків. Життя робітничо
го міста, його людей з перших днів становлення мо
лодого колективу визначили шлях творчих пошуків.

За тріг роки активної ро
боти творчий колектив по
казав глядачам ЗО нових 
спектаклів: драми, траге
дії, музичні комедії, одно
актні балетн. З багатьма з 
них кіровоградські глядачі 
познайомляться під час 
наших гастролей.

Гастролі відкриваються 
добре відомою музичною 
комедією «Севастополь
ський вальсі (п’єса 10. Ан
ненкова і Є. Гальперіної). 
Звернувшись до цього гс- 
роїко-ліричного твору, тс. 
атр намагався показати 
масовий героїзм, проявле
ний радянськими людьми 
під час Великої Вітчизня
ної війни, розкрити витоки 
фронтової дружби.

Недавно в нашому теат
рі відбулась прем’єра 
спектаклю «Піч па колесі». 
Здається, все руйнується в 
житті героїні цього спек
таклю — колгоспниці фро- 
сі: вирішено знести село, в 
якому вона живе, чоловік 

'-------діть-
Доа- 

по- 
Алс,

залпшіїв її з п’ятьма 
ми, зруйнував хату, 
матургічна ситуація 
стінно нагнітається.

написана у жанрі лубка, 
комедія 11.^ Семснової не
се заряд оптимізму, коло
ритний гумор, душевне .за
спокоєнії я.

Після постановки п’єси 
О. Дударєва «Поріг» нолек- 
тис одержав багато листів, 
у яких говорилось: «...Те
атр, як снайпер, влучив у 
актуальні психологічні
проблеми...», «...Перекона
ні, що тема людської бай
дужості і духо.тюго від
родження хв ілює бага
тьох».

Російська класика в на
шому репертуарі представ
лена комедією О. Остров- 
ського «Банкрут». Ранній 
твір великого драматурга, 
на наш погляд, не втрати» 
своєї актуальності н сьо
годні. Повідавши гляда
чам історію купця Боль. 
шова, який вирішив облуд
ним шляхом збільшити і 
без того немале багатство, 
театр слідом за автором 
вивчає взаємовідносини, 
заздалегідь приречені на 
крах, тому що в їхній ос
нові лежить не людська 
порядність, а тільки лід- 
рахунки особистої вигоди.

Діапазон творчих • мож
ливостей театру досить 
широкий. Окрім драматур-

гів, у нашій аф'ші знача
ться ще й імена компози
торів: Ф. Лоу, К. Листова, 
В. Дмитрієва, С. Бансвича.

Широко відома комедія 
«Моя чарівна леді» — 
зразок класичного поєд
нання першокласної дра
матургії Б. Шоу й чарів, 
пої музики Ф. Лоу. Істо
рія народження красивої 
людини, духовно багатої 
особистості розкривається 
всіма засобами, доступни
ми музично-драматичному 
театрові: словом, музи
кою, хореографією.

Музична комедія, ма
буть, найбільш популярний 
театральний жанр. Герої 
спектаклів «Севастополь
ський вальс», «Російський 
секрет», «Нічний незнайо
мець» дуже не схожі між 
собою, народжені різними 
драматургами та композн- 
торамп, живуть у різний 
час і в різному середовищі. 
Та всі вони створюють у 
глядацькому залі атмосфе
ру свята, життєрадісності, 
веселощів.

Для дітей у період гаст
ролей будуть показані каз
ки «Антошка і гармошка» 
В. Шульжика й 10. Фрідма- 
на та «Петрушка — інозе
мець» С. Маршака.

Яким цікавим не був би 
репертуар, справжній жи
вий подих його можна но- 
ДОСТОЇІІСТВу ОЦІНИТИ ТІЛЬКИ 
тоді, коли на сцену вихо
дять актори. їхній талант, 
п рофес і й п а м а іістсри ість, 
творча віддача сприяють 
встановленню особистих 
контактів з глядацьким 
залом.

Під час наших гастро
лей кіровоградські глядачі 
ознайомляться з робота
ми заслуженого артиста 
РРФСР Бориса Попов.?, 
заслужених артистів рес
публіки Людмили Михай
личенко та Олександра 
Бондаря, з провідними ак
торами Людмилою Береж
ною, Валентиною Зелен
чук, Джемалом Вадакарїя, 
Валентиною Вой і ко. Юрі
єм Підсолонко, Ціною Лу- 
ньовою, Анатолієм Мир. 
мишкою, Ігорем Спр.ачс- 
ком, Василем Сумпком, з 
артистичною молоддю — 
Іриною Кошман, Віктором 
Гупькіппм, Мариною 
каповою, Анатолієм 
лпповськпм, Тетяною Мі
рошниченко й багатьма ін
шими цікавими акторами 
драми, балету, оркестру.

Глядацька аудиторія на
шого театру збільшується 
з кожним роком. Зі своїми 
спектаклями МИ Пизгіайй- 
мили трудящих Білорусії. 
Криму. Донбасу, Закарпат
тя. Попереду — нова зу
стріч з вами, дорогі кіро- 
воградці, якої наш колек
тив --------- - ---------------------

Ко
ді я -

чекає з хвилюванням.
М. МАЛЬЦЕВ, 

заслужений артист 
УРСР, головний ре
жисер театру.

СПОРТ

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

Гостро проходили матчі 
першості країни з хокею 
на траві серед команд дів
чат 1966 — 1967 років на
родження. які Спорткомі- 
тет СРСР з мстою дальшої 
популяризації цього ново
го виду стзрту проводив 
на нірово-радському ста
діоні «Спартак»..

Перед останнім туром, 
який завершився вчора, в 
лідируючій трійці були юні 
хокеїстки команд «РШВСМ» 
з Алма-Ати. «РС ДЮШОР» 
з Ташкента та «Енергія» з 
Чебоксар, які набрали по 
6 очок у чотирьох іграх.

На знімку: оборону 
сеоїх воріт чітко ведуть 
хокеїстки «Зарбдарки» з 
міста Джизан (Узбекистан) 
у матчі проти лідера — 
спортсменок ташкентської 
• РС ДЮШОР».

Фото В. ХАЩИНІНА.

Індекс 61103.

ФУТБОЛ

«ПОДІЛЛЯ»—
«ЗІРКА» —>
010

У четвертому турі пер
шого кола фінальних зма
гань всесоюзної футболь
ної першості серед команд 
другої ліги шостої україн
ської зони «Зірка» в 
Хмельницькому зустріча
лася з «Поділлям». Стано
вище колективів у підсум
ковій таблиці перед звіт
ним поєдинком було та
ким: гості (в їх активі 
двадцять п’ять очок) зна

ходилися на п’ятому місці, 
а хмельничани (у них на 
шість очок менше) — на 
дев’ятому.

Матч з самого початку І 
до закінчення проходив 
напружено. Але дев’яносто 
хвилин боротьби закінчи
лися нульовою нічиєю. Су
перники записали до сво
їх антивів по одному очку. 
У «Зірки» їх тепер двад
цять шість. Вона, як І рані
ше, займає п’ятий рлдон У 
турнірній таблиці.

Наступні поєдинки у чех«; 
пер — 6 вересня. «Зірка» 
в цей день на своєму ста
діоні прийматиме черні
гівську «Десну».

Б. ШАБАЛІН.
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