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НАРОДИ ВСІХ КРАЇН! РІШУЧЕ ВИ
СТУПАЙТЕ ПРОТИ НАРОЩУВАННЯ 
СМЕРТОНОСНИХ ОЗБРОЄНЬ, ЗА 
ПРИПИНЕННЯ ЯДЕРНИХ ВИПРОБУ
ВАНЬ, ЗА ПОВНУ ЛІКВІДАЦІЮ 
ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!

НЕ ДОПУСТИМО МІЛІТАРИЗАЦІЇ 
КОСМОСУ!

(Із Закликів ЦК КПРС до 69-ї річниці 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції).

НЕ ВТРАЧАЄМО
ЖДІМV

Оновлюється наше кол
госпне село — вулиці За
асфальтовані, зводяться 
типові житлові будинки 
для молодих спеціалістів, 
механізаторів, тваринни
ків, Повсякчас покращую
ться умови праці хліборо
бів села. На нашій МТФ, 
наприклад, усі трудоміст
кі процеси механізова
но, є де тут відпочити. 
Тож і продуктивність мо
лочного стада корів зро
стає — двадцять доярок 
ось-ось стануть тритисяч- 
ниця/ли, п'ять уже набли
жаються до чотиритисяч
ного рубежа. Тваринники 
нашого колгоспу включи
лись у соціалістичне зма
гання за те, щоб до 70-річ- 
чя Великого Жовтня вико
нати план двох років по 
виробництву і продажу 
державі продукції тварин- 
ниц-^р.

ЗрІЬгання в усьому. А 
це стало можливим завдя
ки турботі нашої партії та 
уряду про добробут ра
дянської людини. Однак 
для здійснення величних 
накреслень потрібен мир. 
Ми повинні бути впевне
ними в завтрашньому дні.

На жаль, домовленості 
п Рейк’явіку'між Генераль
ним секретарем ЦК КПРС 
М. С. Горбачовим та пре
зидентом США Р. Рейга- 
ном не сталося такої, як 
ми чекали. Однак радян
ські люди не втрачають 
надії на потепління між
народного клімату.

М. С. Горбачов наголо
шував у своєму виступі по 
телебаченню: «І якщо ми 
не опускаємо рук, не грю
каємо дверима, не даємо 
волю нервам, хоч 
всьог;_ 
ніж до 
що щиро переконані в не
обхідності нових зусиль 
до побудови нормальних 
міжнародних відносин в 
ядерну епоху, іншого шля
ху просто немає».

Ми віримо, що КПРС, 
наш уряд зроблять усе 
можливе, аби відвернути 
загрозу війни. Впевнені 
кроки для забезпечення 
миру зроблено, пошук 
шляхів для розрядки на
пруженості триває. Тож ми 
одностайно підтримуємо і 
схвалюємо зовнішню по
літику партії, яка послі
довно і наполегливо бо
реться за мир, за відвер- 
роимя ядерної катястрофи.

К. ГРАБЧАК, 
колгоспу Імені 

Шевченка Ульянов
ського району.

нервам, хоч для 
Жзго підстав більш 

ь, то лише тому,

ЩОБ ГРАЛИСЯ
Діти
ВСІЄЇ ПЛАНЕТИ

зал Кіровоград-

навчального 
медучилища 

на сільсько- 
роботах, 
збиранні

Актовий 
ського медичного учили
ща імені Є. О. Мухіна був 
заповнений вщент. На ан
тивоєнний мітинг, органі
зований членами КІДу 
«Факел», зібралися учні 
всіх курсів і відділів, а та
кож викладачі.

З початку 
року учні 
працювали 
господарських 
допомагали у 
врожаю і ось вирішили 
свій одноденний заробіток 
перерахувати у Фонд МИ
РУ-

— Запам’ятайте цю ад
ресу: «Москва, вулиця 
Кропоткінська, Радянський 
фонд миру», — говорить з 
трибуни Анна Сігалова.

Саме туди будуть пере
раховані кошти.

Першокурсниця Олзіїн 
Тумен Монгхцецег, що 
приїхала навчатися з Мон
голії, прочитала на мітин
гу вірша «Граються діти 
всієї планети». Він пере
кладений з монгольської 
мови на російську. Його 
зміст і дикція самої Ол
зіїн змусили зал завмерти. 
Дійсно, діти в усіх країнах 
граються в однакові ігри. 
І майбутні медики — учас
ники мітингу, котрі стоять, 
слухаючи ті хвилюючі ряд
ки, — теж несуть відпові
дальність за мир і спокій 
дітей планети.

Учні, що приїхали на
вчатися в медучилище з 
Демократичної Республіки 
Афганістан, також попра
цювали день на сільсько
господарських роботах і 
вирішили перерахувати за
роблені кошти у Фонд 
миру. Від їх імені на мі
тингу виступив другокурс
ник Азіз Шенварі.

На мітингу виступили 
учні училища І. Волчкова, 
С Ярошенко, Л. Атамас, 
К. ААалий, викладач Т Є. 
Лисученко.

3. КУЦЕНКО.
м. Кіровоград.

Колектив комсомольсько- 
молодіжної бригади, яку 
очолює Олександр Ткачен- 
ко, на ремонтно-транспорт
ному підприємстві Доб- 
ровеличківського РАПО 
сформувався два роки то
му. Доручили молоді спра
ву зовсім нову і відпові
дальну — ремонт розпо
дільної коробки тракторів 
марки К-700.

Подібний вид ремонту 
до цього здійснювався ли
ше у містечку Баштанці па 
Миколаїіїїцнні. Уявіть собі, 
які відчутні витрати по
трібно було нести окремим 
господарствам, якщо від
стань до нього складає 
500 кілометрів!

Організатори виробни
цтва, зокрема, начальник 
підприємства Г. Лампіць- 
кнй, нагороджений орде
нами «Знак Пошани» і 
Жовтневої Революції, та 
інженер-технолог 10. Шев
ченко зважилися па смі
ливе рішення: налагодити 
у себе технологію ремон
ту цього вузла.

Вибір зупинився на кан
дидатурі Олександра Тка
ченка. Хлопець закінчив 
технікум сільгоспмашино
будування, володів нави
ками роботи на різних ме
талообробних верстатах. 
Плюс до цього займався 
реставруванням окремих 
деталей вказаного вузла 
на Ровенському експери
ментальному заводі. Не 
скажеш, що услід за Саш
ком відразу ж кинулись 
на нову дільницю й інші. 
Юнаки охочіше ішли у 
бригаду по ремонту 
Т-І50К, яку очолює від
мінний майстер П. Т. Кот- 
риков, де все налагоджено 
роками, склалися певні 
традиції, трудові успіхи, 
сталі заробітки. І все ж 
добровольці знайшлися.

Одним із перших відгук
нувся Віктор Шалигія. 
Раніше працював водієм, 
потім виконував окремі 
операції на ремонті разом 
з членами бригади Котрії-

Цифри і факти
НОВОУКРАЇНСЬКИЙ 
РАЙОН:

Молоді виробничники 
Новоукраїнського району 
об’єднані в 97 КМК, у ла
вах яких 1100 членів 
ВЛКСМ. 78 комсомольсько- 

і молодіжних колективів 
працює в сільському гос
подарстві району, 7 у про
мисловості, 10 — в інших 
галузях народного госпо
дарства. Так, зокрема, 
досвід роботи КМК трак
торної бригади № 2 кол
госпу імені Ленінського 
комсомолу, яким керує 
В. П. Колпак, був відзна
чений XIX з’їздом ВЛКСМ.

За останні роки понад 
50 молодих сільських тру
дівників були відзначені 
урядовими нагородами, 

і У підготовці хлібороб
ської зміни, вихованні по
ваги до своєї землі, бать
ківських традицій, береж
ливості й економії вагома 
роль належить педагогіч- 
ним загонам колгоспів ра
йону. Щороку близько 100 
випускників шкіл приходять 
у сільське господарство, 
у традицію ввійшло шеф
ство школярів V пеоіод 

і літньої трудової чверті над 

нова. Неохоче відпускали 
його з бригади.

Василь Гумешшй родом 
із Львівщини. Вивчився 
на токаря. Цього йому 
вдалося замало, закінчив 
навчання на курсах судо
вого механіка в Калініи- 
граді. Після одного із 
дальних рейсів моряк зі
йшов на берег. Ного наре
чена, а нині дружина Оля, 
запросила поїхати до її 
батьків. Відправилися в 
дорогу. Василеві сппдоба- 

ТОЧНІШЕ
ВІД ЗАВОДСЬКОЇ
лося тут. 1 робота його 
вправіцім рукам знайшла
ся відразу.

Олександр Дригліок та
кож перейшов з бригади 
Котрикова. Раніше вій за
кінчив Кіровоградське ПТУ 
№ 6 по спеціальності елек
тромонтажника. Цс згоди
лося. Якось захворів один 
із електриків майстерні. 
Терміново треба було під
ключати до силової лінії 
нове обладнання. За то 
справу взявся Сашко і ус
пішно виконав її.

Нелегко давались перші 
кроки новоствореному ко
лективу. По суті, крім сво
їх основних обов’язків на 
ремонті, хлопцям доводи
лося самотужки створю
вати технологічний кон
вейєр виробництва. 1 тут 
їм на допомогу приходив 
технолог Юрій Якович 
Шевченко. Своє інженерне 
мислення. багаторічний 
досвід він намагався пере
давати молодшим товари
шам. З боку молоді відчу
вав гарячу підтримку. Так 
спільними силами вдалося 
модернізувати громіздкі 
стенди для випробування 
ведучого палу та його

«Молодим комунар» ось уже її четвертий раз падає 
слово у своєрідній повірці молодим виробничникам, 
працівникам сільського господарства, спілчанам ра
йонів області. Мета одна: на прикладах конкретних 
фактів, цифр, міркувань відповідальних комсомоль
ських працівників, самих комсомольців визначити, 
якими ділами й планами прагнуть зустріти свій ком
сомольський з'їзд твої, читачу, ровесники.

Сьогодні «передз’їздівську естафету» приймають 
комсомольці і молодь Новоукраїнського та Маловис- 
ківського районів. Нині за «круглим столом» «МК» 
поведемо мову про успіхи і проблеми комсомольсько- 
молодіжних колективів.

(Матеріали повірки читайте па 2-й стор.).

обробітко/л кормових бу
ряків, у розвитку тварин
ництва. Учні Комишуват- 
ської СШ виступили з іні
ціативою Всесоюзного по
ходу «Бережливість у ма
лому — економія у вели
кому». З часу появи цьо
го заклику учні провели 
значну роботу по трудо
вому вихованню і профе
сійній орієнтації підроста
ючого ПОКОЛІННЯ, форму; 
ванню у школярів актив
ної життєвої позиції. Рі
шенням бюро ЦК ВЛКСМ 
учнівській виробничій 
бригаді цієї школи було 
присуджено премію імені 
Ленінського комсомолу 

складаиия. Шляхом роз
точування поверхні металу 
вдалося використовувати 
кільця натпскувальпого 
диску, які раніше викида
лись в утиль. Змонтували 
хлопці на дільниці спеці
альні ємкості для миття 
деталей після дефекту
вання.

За минулий рік колек
тив бригади повернув до 
робочого стану 150 потуж
них тракторів. Нині, за 
9 місяців вже відремоито- 

НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

дано 200 — програма збіль
шилась. Члени комсомоль
сько-молодіжної бригади 
Ткаченка зобов'язалися 
виконати свою ударну п’я
тирічку до 120-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. 
І намагаються міцно три
мати своє слово, виконую
чи щомісячно план вироб
ництва на 135—140 про
центів.

Бригада не обмежується 
рамками майстерні. Трап
ляються термінові виклики 
на місця поломок техніки. 
І недавно Василь Гумеп- 
пнй їздив в одне із госпо
дарств Петрівського райо
ну. Молодий, недосвідче
ний тракторист під час 
експлуатації трактора за
був ввімкнути маслонасос, 
і нова розподільна короб
ка передач вийшла з ладу 
за 20 хвилин! Такі випад
ки торік траплялися в 
Онуфріївському і в Кіро
воградському районах. 
Збитки господарствам во
ни приносять відчутні і 
особливо в напружені часи 
польових робіт.

Молоді новатори ремонт
ного виробництва у постій
них пошуках шляхів інтен
сифікації. намагаються

Цифри і факти
МАЛОВИСКІВСЬКИЙ 
РАЙОН:

У Маловисківському ра
йоні організовано й діє 
53 КМК, 14 з яких працює 
у промисловості, 29 — у 
сільському господарстві. 
7 у торгівлі й громадсько
му харчуванні, по одному 
на транспорті, у будівни
цтві, у районному інфор
маційно - обчислювально
му центрі. Протягом остан
ніх трьох років кількість 
комсомольсько - молодіж
них колективів зросла на 
сімнадцять. Серед лідерів 

кожну хвилину робочого 
часу поставити на приско
рення ремонту. Олександр 
Ткаченко вважає, що та
ких резервів можна знайти 
чимало. Яскравий приклад, 
.на чому виграє Сашко, це 
зразкова організація його 
робочого місця. Це і зруч
ний слюсарний столик, де 
плавно відкриваються двер
ці, демонструючи, що ін
струмент, допоміжні мате
ріали знаходяться під ру
кою, всяк на своєму місці.

До речі, й у виготовлен
ні інструменту Сашко ві
дійшов від шаблонів. Зда
валося, що можна додати 
до звичайного воротка? До 
одного із його плечей він 
приварив горизонтальну 
ручку, щоб прискорювати 
його обертання навколо 
власної осі. Цікаве й ко
рисне ще одне впровад
ження Ткаченка. У май
стерні був відсутній вер
стат для шліфування. Са- 

• ша запропонував виго
товити спеціально при
стосування до токарного 
верстата. Мого підтримав 
інженер-технолог Шевчен
ко. Бони ж удвох і виго
товили ного.

Попереду у них нові 
н цікаві турботі:. На діль
ниці планується впровади
ти конвейєр для поліпшен
ня технологічної дпецнплі-. 
іїи. На ньому будуть ви
копуватися зварювальні 
роботи, знайдуть своє міс
це операції по дефекту
ванню і відновленню де
талей. Дільниця, де пра
цюють молоді добровелвч- 
ківські ремонтники, стає 
справжнім експерименталь
ним цехом, а спільна пра
ця переростає у яскраву і 
захоплюючу науково-тех
нічну творчість.

Д. ТДНСЬКИЙ. 
емт Добровеличісівка.

соцзмагання—обидві трак
торні бригади з колгоспу 
«Первое мая» та дві мо
лочнотоварні ферми цьо
го ж господарства.

Радують успіхи молодих 
трудівників сільського гос
подарства. В обласному 
змаганні район вийшов по 
збиранню зернових на 
друге місце, а в цьому 
частка труда й молодих 
механізаторів. жаткарів, 
водіїв тощо. У колгоспі 
імені Свердлова (с. Злин
ка) працювало три ком
сомольсько - молодіжних 
збирально - транспортних 
екіпажі. Відзначилися лан
ки під керівництвом мо
лодих комуністів секрета
ря комітету комсомолу 
господарства ' Михайла 
Савчина (помічник Воло
димир Демченко) та Івана 
Кушнірьова (помічник Ва
лерій Чауменко). Перший 
екіпаж на «Ниві» з площі 
204 гектари намолотив 
5912 центнерів зерна при 
зобов'язанні 3600, а дру
гий таким же СК-5 із 237 
гектарів площ зібрав 6365 
центнерів збіжжя при зо
бов'язанні 3600.

Цього літа в Злинській 
СШ № 2 працювала ланка 
молодих тваринників, які 
надоїли загалом 20 000 кі
лограмів молока.

І
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Отжс, комсомольсько-молодіжні колективи.- У розмові за «круглим столом»

учасники торкнулися багатьох аспектів їх діяльності. Нотатки, які ми наводимо

нижче, містять у собі пайтипоніші питання й можливі відповіді на них. Що таке 

комсомольсько-молодіжний колектив у сучасних умовах? Які переваги (чи мож-

ливі ускладнення) криються в умовах роботи такого добровільного об'єднання

працюючої молоді? Чому формальне ставлення до справи торкнулося й цього ііи-

ташія: мова про кількість «паперових» комсомольсько-молодіжних колективів.

чнсло яких подекуди її іноді зростає. Отже, за «круглим столом» «Молодого ко-

мунара», заступник голови Новоукраїпського райагроирому по тваринництву С. П.

ОНОШЕНКО, заступник заворга Новоукраїпського РК ЛКСМ України О. РОМА

НЕНКО, бригадир комсомольсько-молодіжної тракторної бригади № 2 колгоспу

імені Ленінського комсомолу В. П. КОЛПАК та представники Маловисківського

району—заступник секретаря парткому колгоспу |меи1 Карла Маркса Т. М. РЯБО-

увазі: хлопці з ПМК-8 того 
ж упразління вирішили 
створити комсомольсько- 
молодіжний колектив й у се
бе. Відрядили навіть у Кі
ровоград делегатів, повчи
лися у кращих КМК на бу
дівництві. Повернулися до
дому, як кажуть, повними 
надій і задумів. І, на жаль, 
ледь не зразу мусили охо
лодити свій порив. Керів
ництво попервах пішло на
зустріч, задум монтажників 
об’єднатися в КМК навіть 
було схвалено, але потім 
почалися «але»... Постачан
ня, зміни у самому керів
ництві (навіть це познача
лося на роботі молодих ви
робничників) — словом, 
перешкоді нормальній 
яльності новоствореного
тому ж 1985 році КМК ста
ло безліч факторів. Бри
гадир Станіслав Буравиць- 
кий виявився не всесиль
ним: сьогодні керований
ним КМК роздрібнений по 
кількох дільницях, тож про 
колектив як такий, тим паче, 
комсомольсько - молодіж
ний, вести мову зайве. І що 
тут запропонували б роби
ти?.. Райком комсомолу 
звертався й до самого ке
рівництва управління, але 
щось конкретне відповісти 
будівельники не спромог
лись.

О. РОМАНЕНКО: Чого не 
можемо сказати, то це про 
те, що із плановими показ-

на
ДІ-

в
КОНЬ, бригадир комсомольсько-молодіжної тракторної бригади № 2 колгоспу

«Первое мая» І. А. КОВАЛЬОВ та завідуючий відділом комсомольських органі

зацій райком}’ комсомолу А. ІЛЬЧЕНКО.

КОР.: Сергію Пантелейо- 
ричу, як би ви як спеціаліст 
могли оцінити вплив молоді 
і зокрема КМК на процес 
розвитку народного госпо
дарства?

С. П. ОНОШЕНКО: На мою 
думку, тут спершу треба 
чітко усвідомити таке: ко
лектив як такий сам по собі 
вже покликаний вершити 
чимало значних справ. Тим 
паче, колектив молодіжний. 
Тож, я «за» колектив взага
лі І 33 комсомольсько-мо-

з не- 
тако- 
впев- 

тоді 
не

С. П. ОНОШЕНКО: Так, 
спершу досить уже самого 
бажання не миритися 
доліками. А згодом 8 
го КМК з’являтиметься 
неність у своїх силах,
ніякі зовнішні чинники 
зможуть помітно впливати 
на досягнення отого кінце
вого результату.

КОР.: Чимало ремствують 
на планування кількості 
КМК. Які ваші з цього при
воду міркування?

С. П. ОНОШЕНКО: Комсо
мольсько-молодіжних ко-

цієнтів (КТУ — лиш один з 
таких) мають дійово вплива
ти не лише на об'єктивний 
підрахунок віддачі кожного 
конкретного працівника, але 
й на сам характер ставлен
ня до роботи.

А. ІЛЬЧЕНКО: Питання про 
якість має неодмінно стосу
ватися і складу КМК. Як рі
шуче маємо відсікати всіля
кі спроби залишати форму 
роботи взамін самої робо
ти, так рішуче маємо ми бо
ротися з будь-якими спро
бами видавати «старий».

і молодих доярок чи меха- і 
нізаторів? і

Т. М. РЯБОКОНЬ: Підтри- , 
маю тут саме тому, щоб 
спробувати хоч в деталях 
визначити можливий вихід 
із складної ситуації. У нас в 
господарстві КМК немає 
зовсім. По райкомівських 
звітах прошарок молоді 
по нашому колгоспу, ма
буть, цілком задовільний, 
тож час від часу секретар 
комсомольської організації 
звітує про паспортні дані. 
А на ділі? В ордена Леніна 
колгоспі імені Карла Марк
са вважаються на обліку... 
25 спілчан. Одразу будемо 
мінусувати — сім уже не 
комсомольці за віком (хоч 
в райкомі про це, очевид
но, вперше чують). Далі — 
чотири комсомольці не є 

колгоспу, 
і з рай-

зали- 
спіл-
дуже

членами нашого і 
роботою пов'язані 
споживспілкою. Тож 
шається чотирнадцять 
чан, вони працюють 
розрізнено: два — три на 
тракторній бригаді, ще два 
— на МТФ, по одному в ав- 
тогаражі, рільничій бригаді 
тощо...

КОР.: А що як піти шля
хом укрупнення, зведення 
кількох розрізнених комсо
мольців в один колектив, 
скажімо, на молочнотовар
ну ферму, щоб можна було 
організувати комсомольську 
групу, а чи й КМК? Так ро
бить багато хто з керівни-
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яким піддаємо її з періоди 
інтенсивних робіт — оран
ка, жнива.

А якщо про змагання... На 
зборах, урочистих конфе
ренціях час від часу дізнає
мося про роботу... своїх су
перників по змаганню — 
другої тракторної бригади 
із колгоспу імені Ленінсько
го комсомолу Носоукраїн- 
ського району. Не частіше. 
Порушується один з прин
ципів соціалістичного 
гання — гласність, і 
ність 
вість повторення 
досвіду. У себе ще куди не 
йшло — змагаємося з ме
ханізаторами колгоспу іме
ні Свердлова, який тут же, 
у Злинці. А що там у сусі
дів з Новоукраінки? Ніхто не 
цікавиться, не приїжджає — 
а так, час від часу — хіба це 
робота? Називати змаганням 
те, що існує між нами, — 
нечесно.

О. РОМАНЕНКО: Так, зма
гання має бути не заради 
змагання. Щоквартальне під
биття підсумків між КМК 
району показує, що люди 
ставляться до цієї справи з 
усією серйозністю. Підбива
ємо, звичайно, по окремих 
галузях: промисловість, сіль
ське господарство, а ще 
конкретніше — тракторні 
бригади, автогаражі, ферми 
тощо. І що ж? Відверто: по
стійного лідера не буває. 
Погано це чи добре? Осо
знанно й не відповістиЖте 
призери, так би мовити, по
стійні. Так, згадана вже 
тракторна бригада № 2 з 
колгоспу імені Ленінського 
комсомолу; «Гіталовська» 
тракторна з колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС; усі чотири 
тракторних з колгоспу іме
ні Калініна (с. Рівне) — зай
мають виключно 
місця.

В. П. КОЛПАК: 
комсомольсько - 
ній бригаді майже 
вік. Але і вона була б мало
ефективною, якби не поміч 
з боку правління колгоспу 
(голова В. М. Петров), парт
кому (секретар Л. Д. Фе
дорова), профкому (голова 
М. В. Лапа). Ініціатива з на
шого боку плюс допомога 
з їхнього — і маємо виграш. 
Це — по роботі. А зі свої
ми внутрішніми проблема
ми ладимо також. Плин
ність? Яка може бути плин
ність, коли саме вамс про
ходять практику уЗВ базо
вого СПТУ № 40, а потім 
приходять працювати сюди 
вже назовсім. Уважно ста
вимося й до їхніх запитів— 
якщо видно, що хлопець 
дійсно прагне добряче по
працювати — даємо йому 
таку нагоду. Бери нову ма
шину — і в загінку! Пере
віримо ділом. Як правило, 
не підводять.

Та й, мабуть, соромно бу
ло б пасти задніх. Адже 
маємо вже, як-не-як, свою 
історію. КМК створено ще 
1964 року, і практично про
тягом всього цього періоду 
не випускаємо ініціативи у 
районному змаганні зі сво
їх рук. Колектив бореться 
за присвоєння звання брига
ди комуністичної праці, а це 
не може не зобов язувати. 
Сила в бригаді нашій — 
наша рада. Деа^А- її чле
нів — ядро дій. ^рішуємо 
без перебільшення всі пи
тання: робота, побут, до
звілля. Так само разом і 
ставимо нові завдання.

Можу як керівник схваль
но відгукнутися про таких 
наших механізаторів, як 
Олександр Зубов, Сергій 
Кравченко, Тетяна Чижик.

А зі змаганням із мало, 
висківчанами, дійсно, него 
же виходить. Можна ж, ма 
буть, або через газету, або 
через систематичні візити 
краще знати про роботу 
суперників, бо змагаємося 
фактично, всліпу. Це прора 
хунок, очевидно, обох сто 
рін. Не лише, зрештою, ро
ботою 
ресує 
колег.

іго^ма-
по/Яїнян-

результатів, можли- 
кращого

не для кмкСтиль «ретро»
лодіжний зокрема. Тут і ма
совий перехід до трудової 
Діяльності у складі бригад 
За бригадним підрядом, і 
так звана < 
контролю 
утаа... І 
навіть не 
умов для 
ких форм 
віше із самого початку нове 
економічне мислення: при
чому, це царина не лише 
керівників, а й рядових ви
конавців. Звичайно, як і ра
ніше, суворо питатиметься 
за недотримання вимог 
зменшення собівартості про
дукції, підвищення її якос
ті, дотримання технологіч
ної дисципліни.

Тож саме тут і можуть за
стосувати свої зусилля мо
лоді працівники, скажу на
віть більше — саме тут і 
розраховують на невласти
вий молоді консерватизм, а, 
навпаки, потяг до нового, 
нетрадиційного, де можна 
здійснити свої задуми у без
посередній практиці. Крім 
того, як не враховувати ви
сокий загальноосвітній рі
вень сучасної молоді!

Звернемося до фактів. От 
хоча б і той же колгосп 
імені Шезченка. У гос
подарстві на тваринницько
му комплексі поширено сі
мейний підряд. Молоді ви
робничники — доярки, ме
ханізатори, водії — справді 
планують свою роботу са
мостійно і, значить, з мак
симальною відповідальніс
тю. На їхньому засіданні 
бюро економічного аналізу 
не підводяться із сумними 
обличчями «штрафники» і 
не говорять пустих фраз — 
підтверджень («ми не змог
ли досягти, бо не вистачило 
кормів, техніки, людей» та 
інше). Тут колектив по-діло
вому аналізує — і успіхи, 
щоб вони множилися, і про
рахунки, триває конструк
тивна розмова про можли
ві шляхи усунення недолі
ків.

КОР.: Тобто, у такому ви
падку буде зайвим сумніва
тися в заінтересованості мо
лоді з КМК у кінцевому ре
зультаті своєї діяльності — 
адже тут є чітке бачення 
всього процесу роботи із 
самого початку І до кін
ця?..

і чекова форма 
затрат виробни- 
головне спершу 
наявність перед- 
переходу до та- 
роботи — важли-

Одна за одною стають під розвантажувачі бурякоприймального пункту цук
розаводу автомашини, вщерть завантажені . солодними коренями. За кермом 

них мол°Ді водії з комсомольсько-молодіжної бригади районного АТП-10041, якою керує В. Юрескул. Роботу без простоїв забезпечує своєю якісною 
працею, постійним доглядом за технікою й автослюсар комсомолець Віктор Но- 
ЛІСНИК.

Х: бГряки 3 колгосгіу імені Карла Маркса вивантажує Валерій 
ФЛОРЕНКО (праворуч); автослюсар В. КОЛІСНИК. РУПРНкдНовоукраінський район. Фото В. РУДЕНКА.

призові

У нашій 
молодіж- 
сто чоло-

лективіз має бути більше. їх 
ще вкрай мало (суджу при
наймні по нашому району), 
щоб заявляти про себе як 
про рівноправного партне
ра в загальному змаганні зі 
старшими товаришами. КМК 
буде неформальним і дійо
вим за умови, якщо на його 
організацію виходитимуть 
через неодмінне створення 
умов. Наголошую — не теп
личних (на це переважно на
тякають песимісти), а прос
то нормальних умов для ді
яльності. У першу чергу це 
стосується умов праці й по
буту. Щоб не вдаватися до 
сухої економіки, скажу лиш 
про основне: сьогодні на 
порядку денному в нас, це 
не можна не помітити, са
моокупність, самофінансу
вання господарств. У зв'яз
ку з чим є нагальна потреба 
реально переглянути систе
му морального й матеріаль
ного стимулювання.

КОР.: Яке це має відно
шення до організації й нор
мального функціонування 
КМК?

С. П. ОНОШЕНКО: Безпо
середнє: через удоскона
лення супутних факторів, у 
тому числі, й стимулюван
ня. Ставки — ставками, а 
надбавки до тарифних ста
вок з урахуванням коефі-

«раперовий» чи, дійсний, але 
відстаючий КМК за дійовий 
комсомольсько - молодіж
ний... От у нас: із КМК у 
сільському господарстві та 
промисловості проблем 
практично не маємо. Що 
плануємо — те переважно 
й реалізуємо. А з будівни
цтвом... «Молодий комунар» 
писав якось (див. № 22 за 
19 лютого минулого року— 
«Бригада з піднебесся» — 
Ред.) за 
бригади В. Небоги пересув
ної механізованої колони 
будівельно-монтажного уп
равління № 5, що в рай
центрі. Дійсно, тоді вести 
мову про колектив як про 
бригаду, де шанують став
лення до роботи перш за 
все, можна й треба було. 
Та, кажуть, ініціатива 
послідовників бліда.

У самих передових 
робничників не через такий 
вже й тривалий період ви
падки перебоїв та зривів, 
про які кореспондентові 
взимку 1985-го говорили як 
про прикрі випадковості, 
нині стали ледь не мето
дично зростати. Це — у кра
щих, до яких, не будемо 
приховувати, і увага, і 
вага. А що чинити тим, 
ким ще таких титулів не за
кріплено? Ось що маю на

будівельників з

без

ви-

по
за

никами по росту кількості 
КМК вправляємося аж так 
легко. Тоді як бути із зро
станням? Проста арифмети
ка свідчить про те, що зро
стання можливе лиш при 
існуванні чогось стабільно
го як вже наявного. Що із 
КМК? Одні «постаріли», інші 
розформувалися (як он у 
маловисківчан), а потуги 
організаторів (з райкомом 
комсомолу включно) покри
вають, у кращому випадку, 
лиш отой дефіцит зниклих 
КМК... Коротше, як можемо, 
працюємо разом із госпо
дарниками над вирішенням 
існуючих проблем із впро
вадженням та життєдіяль
ністю комсомольсько-моло
діжних колективів на міс
цях.

КОР.: Що з успіхами з цій 
справі?

О. РОМАНЕНКО: Вони с, 
але про якусь систему гово
рити не можемо. Є і до 
сьогодні «паперові», є й ста
рі. Погано із залученням до 
КМК у колгоспі імені Кіро
ва. Ні стимулів, ні умов ро
боти. Та від голови прав
ління залежить також не 
все. У господарстві сутужно 
із кадрами. В які КМК ор
ганізовувати, м'яко кажучи, 
трьох з половиною спілчан

ків, хто турбується не про 
цифру, а про хорошу робо
ту на місцях...

Т. М. РЯБОКОНЬ: Річ у тім, 
що ці спілчани на своїх міс
цях трудяться без заува
жень, тож перекидати їх на 
нові — значить свідомо 
ускладнювати ту ж роботу: 
на новому місці, відомо, 
спочатку треба приживати
ся, а час не терпить. Крім 
того, багато хто «прив’яза
ний» до місця роботи, бо 
живе в тому чи іншому селі, 
яке входить до складу кол
госпу.

А взагалі сутужно в на
шому колгоспі з кадрами.

І. А. КОВАЛЬОВ: Соромно 
про це казати, але раз за
чепили — додам таке: ідуть 
люди й від нас. Рада брига
ди у нас серйозна, але що 
протиставити об’єктивним 
труднощам? То неврожай, а 
то й прорахунки — а в сумі 
це дає поступове збайду
жіння з боку молоді: як бу
де, так і буде.

До цього можна додати й 
те, що з умовами роботи не 
все гаразд: оплата залишає 
бажати кращого, техніка 
стара. Та що там казати — 
навіть нова техніка надхо
дить із браком, не витримує 
тих значних навантажень.

цікаві люди — інте 
ж і будяче життя

Розмову записав 
1. КУЦЕНКО.
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«САМОЛІТ, САМОЛІТ, и*
ПОНЕСИ МЕНЕ В ПОЛІТ!»

У кіровоградському об
ласному Палаці піонерів і 
школярів імені Леніна йде 
заняття авіамодельного 
гуртка. Саме ним ось уже 
чверть століття керує за- 
^Йочий відділом стандар- 
і изації проектно-конструк
торського інституту кіро
воградського виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка» Віктор 
Максимович Гуля. Треба 
лиш бачити, як він гщ-ро- 
бнть, щоб зрозуміти — це 
не просто «громадська ді
яльність».

Навіть у мене, доросло
го, замигтіло в очах від 
численних моделей літаків, 
планерів. Гуртківці само- 
захоплено посхилялися над 
незавершеними конструк
ціями, а ми не могли здо
гадатися, де краще зупи
нити свій погляд.

Діти в гуртку вчаться 
порядку, дисципліні, пра- 
целюбству, цілеспрямова
ності. А ще — акуратнос
ті, терпінню. Один з-попе- 
ред одного розкажуть про 
специфіку роботи з різни
ми матеріалами, інстру- 

^ймрнтами...
А в підсумку часто в 

нестримному бігові захоп
люють із собою і керівни
ка, і гостей (коли прихо
дить хто з батьків) — усі 
туди, де після іноді кар
коломних кульбіт у повіт-

Закінчується рік, ми хо
чемо знати думку читачів 
про те, чим цікава була 
для них газета, чого в пій 
не вистачає, що б читачі 
побажали на майбутнє. І, 
як правило, завжди такі 
зустрічі проходять заці
кавлено, пізнавально, ко
рисно для всіх. нів мала публікація в «Мо-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»-87- ■с"-'-"

Є ТАКЕ 
ЗАПИТАННЯ
В «АНКЕТІ...»

Пригадується одна з та
ких недавніх зустрічей у 
Кіровоградській середній 
школі № 5 із старшоклас
никами. Розмова вийшла 
насиченою. багатою на 
пропозиції, побажання. Бо 
десятикласники спеціально 
готувались до зустрічі. 
Вони влаштували деталь
не обговорення двох остан
ніх випусків сторінки для 
старшокласників «Вітри
ла», тематичних полос га
зети в суботніх номерах 
«Диск-зал», «Суботній ку
р'єр», «Ахіллесова п'ята». 
Старшокласниці Олена 
Дзеизу.ра, Олена Доцеико. 
С-ніт.<Ш:. Сидоренко, Те
тяна Т^н, Світлана Тка- 
ченко висловили чимало 
порад. Ось лише кілька з 
них:

— «Вітрила» виходять 
нерегулярно, а хочеться, 
(цоб сторінка з’являлась 
навіть частіше, ніж раз 
на місяць. Можна, напри
клад, іноді друкувати ма
теріали із випуску «Віт
рил»?;

— більше хочеться ба
чити в газеті методичних 
матеріалів — наприклад, 
при вивченні біографії 
В. І. Леніна:

— хай частіше в газеті 
з’являються такі публіка
ції, як «Санчата серед лі
та», «Удар в обличчя». «Зі
грій. «Крижинко»!»;

— дйй?.іодпн комунар»

|нерідкг>7.!пізшоється з пуб
лікацією нових популярних 
ПІсеїЩ;

рі приземляється руко
творна модель.

В. М. Гулі пишатися є 
за що і ким. За ці 25 літ 
небо покликало багатьох з 
ного гуртківців. Один — 
авіаційний інженер, ін
ший — пілот чи штурман 
цивільної або військової 
авіації. Це й офіцер вій
ськово-повітряних сил Ми
кола Крикуяенко —- ко
лишній першорозрядник з 
авіамоделізму, який на за
няття до старшого друга 
діставався за 12 кіломет
рів із Високих Байраків 
Кіровоградського району. 
Це й військові льотчики 
брати Віталій і Микола Не

палові!, і штурман авіаза- 
гону з Якутії Володимир 
Сніжко, і багато інших. 
Ідуть листи до вчителя, 
ідуть...

Якщо узагальнити ці й 
подібні факти, приходиш 
до простого підсумку: учи
тель виховав і виховує не 
лише майбутніх авіато
рів — його учні стають ви
нахідниками • практиками. 
Він сам — активний раціо
налізатор, свого часу за
кінчив Кіровоградський ма
шинобудівний технікум, 
Харківський політехнічний 
інститут. Не дивно, що 
сьогодні гурток, яким ке
рує В. М. Гуля, — чудова Фото автора.

— під рубрикою «Пере
будова: твоя позиція» че
каємо роздумів про пере
будову і в комсомольських 
організаціях шкіл.

Організатор позакласпої 
роботи школи Л. ГІ. Леге- 
за запевнила, що велику 
користь для вчителів і уч- 

Допомагає в роботі».
Вчитель з Олександрії 

Віктор Жадай: «Світогляд». 
Є щоразу в сторінці мате
ріали, які змушують заду
матись. Використовую їх 
в роботі».

Механізатор з Онуфріїв- 
ськоґо району Володимир 
Риженков; «Матеріали сто
рінки «Клуб молодої сім'ї» 
мені подобаються тим, що 
в них багато повчального, 
близького хлопцям і дів
чатам».

Марія Дегтяфьова з 
Онуфріївни: «Чекаємо що
разу спецвипуску «Думає
мо. Боремось. Живемо». 
Питання контрпропаганди 
сьогодні дуже актуальні, і 
газета в цих випусках ве
де їх на добром}' рівні».

Заповнені анкети в ре
дакцію надходять з усіх 
куточків області, але сьо
годні, як помітив читач, 
ми надаємо слово комсо
мольцям, які перші відгук
нулися па паші запитання. 
Отже, «Молодому кому
нарові» радять комсомоль
ці Онуфріївського району.

Слюсар Любов Давидо
ва: «Дві пропозиції. Газе
ту читаю вже давно, тому 
скажу з певністю: раніше 
публікацій з історії ком
сомолу Кіровоградщини 
було набагато більше. 
Підростають нові поколін
ня, їм навіть про тс, що 
вже друкувала газета, 
треба розказати, тим біль
ше про нові відкриття, по
шуки. І друге: чимало ко
ристі принесе публікація 
обговорення критичного 
матеріалу газети в крити
кованому молодіжному ко
лективі, який критику
вався».

Геинадій Сироватко: 
«Серйозніше добирайте ма
теріали для рубрики про 
життя ровесників за рубе
жем «Планета», бо поряд 
із справді актуальними 
трапляються малоцікаві, а 
то й недоречні в молодіж
ній газеті матеріали».

Учениця Ольга Кпрнлеіі- 
ко: «Комсомольці області 
готуються до XX з'їзду 
ВЛКСМ. Доречним була б 
рубрика в газеті «Трудо
вий подарунок комсомоль
ському з’їздові», під якою б 
коротко повідомляти про 
трудові успіхи спілчан Кі- 
ровоградщіиіп».

1 ще кілька порад. Ав-

лодому комунарі» розду
мів кандидата педагогіч
них наук, вчителя з Гайво
рона А. Б. Резніка («До
вести до пуття», «МІ<» 
№№ 103, 105). «Чималого 
досвіду шкільного само
врядування набуто й у 
нас — можемо ним поділи
тись», — сказала вчитель
ка.

Діалог з читачами газе
та веде й через анкети, 
які розповсюджуються в 
трудових колективах, на
вчальних закладах, під 
час звітно-виборних ком
сомольських зборів, на 
безпосередніх зустрічах. 
1 з хвилюванням та ува
гою потім перечитуємо від
повіді на запитання анке
ти. Бо в них — і світогляд 
молодої людини, і її інте
реси та захоплення, і, 
врешті, оцінка нашої робо
ти. Є такс запитання в ан
кеті: «Яку з багатьох те
матичних сторінок ти че
каєш щомісяця найбільше? 
Назви її. Чому вона тобі 
подобається?». Читачі рід
ко коли обходять увагою 
це запитання, що свідчить: 
публікації приносять ко
ристь, якщо запам'ятову
ються. Відповіді різні: од
ні лише називають тема
тичну сторінку, інші ко
ментують коротко, ще ін
ші дають конкретні пора
ди. Для прикладу кілька 
відповідей.

Електрик МТФ з Оиуф- 
ріївського району Петро 
Опанаеенко: «Дозорець». 

школа технічного прогре
су. У керівника не лише 
талант технаря — як і в 
подібних йому, допомага
ють педагогічні вміння: ді
ти всією душею тягнуться 
до таких наставників. 
Якось серед гуртківців- 
авіамоделістів було про
ведено опитування — що 
їх найбільше захоплює, і 
переважна більшість так і 
відповіла: керівник. Це по
при його вимогливість, іно
ді здасться, навіть суво
рість — право відвідувати 
гурток, скажімо, надано 
лише тим, хто добре вчи
ться. Але це і є постійним 
устремлінням ДО вдоско
налення, до життєвих ви
сот.

м. ножнов.
На знімку: В. М. ГУ

ЛЯ зі своїми гуртківцями.

гори — комсомольці Олек
сандрійського району і міс
та Олександрії.

Вихователь гуртожитку 
Тетяна Іванова: «Рідко 
знаходжу матеріали про 
молодіжні гуртожитки. А 
це й дозвілля, і побут, і 
виховання естетичних сма
ків, і ставлення до держав
ного майна...».

Секретар комітету ком
сомолу виробничого об'єд
нання «О.іександріяву гіл
ля» Юрій Корж: «Серйоз
на вимога: поліпшити
якість друку газети».

Бухгалтер Людмила Ти- 
тареико: «У «КМС» запро
вадити рубрику «Поради 
молодятам».

Машиніст Олександр Со- 
рокун:« Сам молодий, ме
ні 23 роки, але часто дово
диться задумуватись ось 
над чим —' чому деяким 
моїм ровесникам бракує 
елементарної культури? 
Газета може відповісти на 
це запитання?».

Інженер Ігор Колесни- 
ков: «Рідко «МК» друкує 
фотографії аматорів. Ду
маю, що конкурс у цьому 
допоміг би».

Піопервожа та Світлана 
Ткачеико: «В сатирично-гу
мористичній сторінці «Ахіл- 
лссова п'ята» з’явилась 
рубрика «Представляємо 
авторів «АП». Хочеться, 
аби серед них були кари
катуристи».

Комсомол ьськ 11 й п р а пів
ник Алла Івахшок: «Пере
будова в комсомольських 
організаціях почалася. 
Чекаю публікацій про дос
від тих організацій, які 
знайшли шляхи перебудо
ви. [Це порада: газеті тре 
ба інформувати читачів 
про нові неформальні 
об'єднання молоді в краї 
пі. І останнє: «Пряма лі
нія» з керівниками під
приємств та установ облас
ті — цс реальна справа?».

Редакція дякує райко
мам і міськкомові комсо
молу. які допомогли нам 
провести сьогоднішню за
очну розмову. Водночас 
нагадаємо' розмову ми 
продовжимо. Звичайно, 
при сприянні тих комсо
мольських організацій, де 
роз повсюл ж увались а икс • 
та. Чекаємо ваших вілпо 
відей. читачі!

РЕДКОЛЕГІЯ «МОЛО
ДОГО КОМУНАРА».

Виставою «Пігмаліон» за п’єсою Б. Шоу закінчив 
гастролі в Кіровограді Сухумський грузинський драм
театр імені К. Гамсахурдіа. Прощання з гостями бу
ло урочистим. Секретар міськкому партії А. О. Ко
шелева, начальник обласного управління культури 
М. І. Снченко, заступник завідуючого відділом про
паганди і культмасової роботи обкому ЛКСМУ 
І. Крикуненко вручили артистам почесні грамоти; зі 
словом подяки звернулася до них знатний садовод 
Герой Соціалістичної Праці А. Г. Ипатьева. На 
пам’ять про Кіровоград сухумцям залишиться бюст 
С. М. Кірова і кубок; порадували їх і корзини з 
трояндами та розкішними яблуками, піднесені госпо
дарями.

Від імені всього колективу подякував публіці за 
увагу художній керівник театру народний артист 
Грузинської РСР Г. Г. Кавтарадзе. А після спектак
лю на сцену до артистів вийшли з прощальною «Ве
личальною» хор «Барвінок» ремонтно-механічного 
заводу імені Тара ту ги та дует Мсланії і Леоніда Че- 
лішвілі з Аджамки, що виконав «Пісню про Грузію». 
Друга її половина звучала вже хором — сухумці під
хопили...

Артисти поїхали виступати до Києва, але наше 
знайомство з ними на цьому не закінчується. Гляда
чам запам’яталося виразне виконання ролей у бага
тьох спектаклях Дмитром Джаіані, і ми надаємо вам 
можливість довідатися про нього детальніше.

ВИ З НИМ ЗНАЙОМІ
Заслуженому вчителю 

Грузії Серго Джаіані 
важко було примиритися 
З думкою про майбутнє 
професію Дмитра. У роду 
Джаіані артистів зроду- 
віку не було. А тут він 
вчиться в театральному.

Я запитую Діму, коли 
прийшло до цього захоп
лення театром?, — і чую 
відповідь майже типову 
для актора — в дитинстві. 
Потім Діма розповідає 
про своє тихе грузинське 
містечко Цхакая, що було 
батьківщиною знаменито
го Акакія Хорави. Саме 
тут під час ювілею Хора
ви Дмитро побачив стіль
ки театральних знамени
тостей, у тому числі В. Ан- 
джапарідзе, С. Закаріад- 
зе, що на все життя за
пам'яталось. Мабуть, саме 
дитячі враження послужи
ли тому, що провчившись 
на першому курсі політех
нічного інституту, Джаі
ані вступив до театраль
ного, по закінченні якого 
відмовився працювати у 
Руставі, поряд із Тбілісі, 
а приїхав у Сухумі. Звід
тоді він один з провідних 
артистів Сухумського гру
зинського театру імені 
К. Гамсахурдіа.

Джаіані — відкрита, ве
села людина, яка дуже 
мало говорить про себе і 
годинами розповідає про 
партнерів, наприклад про 
талановитого Г. Сірадзс, 
якого кіровоградці встиг
ли полюбити у ролі Двій
ника з вистави «Десниця 
великого майстра» Щі ро
маном К. Гамсахурдіа чи 
Лумана у «Приіиїдах» 
Д. Гуліа, про В. Аргвліа- 
иі — несподіваного Трпго- 
ріпа у «Чайці», енергійно
го Генрі Хіггіиса у «Піг- 
маліоиі» та інших.

Іноді як найліпшу пох
валу акторові виголошу
ють :він веде свою роль на 
одній високій поті. Можна 
сказати гак про Джаіані? 
Нота, па якій він веде 
свою роль, справді висока, 
але цс ис одна нота, — 
виконання Дмитра Джаіа
ні краще б назвати симфо
нічною поемою, настільки 
він різний і... прекрасний. 
«Багато в чому я грішний 
і як цар, і як людина. Був 
я хоробрим і боягузом. 
Боровся з кесарем і бояв
ся коріння плюща, вважа 
ючи його зміями. Був спе- 
спвпм і любив вшшти, але 
своєму народу ніколи не 
зраджував...», В ньому за
ключному монолозі царя 
Георгія з «Десниці вс 
лпкого майстра», про
веденому Джаіані з ви
соким трагізмом, най
яскравіше розкрилася йо
го душа. Хто побудував 
Свєтіцховелі? Константине 
Арсакідзс. Але до цього 
будівництва хто-хто, а цар 
Георгій ще й як причетний 
А хто повелів відрубати 
руку великому майстру? 

Цар Георгій. Д. Джаіані 
у ролі царя Георгія — 
емоційний центр вистави. 
Так, цьому царю бракує 
величі Давида Будівника, 
його діяння, можливо, (І 
позбавлені романтизму ле
гендарного засновника Тбі
лісі Вахтанга Горгосала, 
але, безсумнівно, цар Ге
оргій І — це видатна осо
бистість. Визначний гро
мадський діяч, мудрець і 
філософ,таким його зобра- 
жує Д. Джаіані.

— Були у «ас ролі по
дібного плану? — запита
ла я у Дмитра Джаіані 
після вистави.

— Мені доводилось гра
ти у історичних п'єсах, але 
такої значної ролі, як цар 
Георгій — ніколи.

Я хотіла наголосити, що 
сучасному артисту важко в 
день вистави зніматися в 
іншому місті, а потім по
спішати до театру, примча- 
тпсь за півгодини (а то іі 
за- 15 хвилин) і зіграти 
прекрасно. Буває й так. 
Правда, це типовіше для 
артистів столичних. Хоч 
сухумці теж нерідко зні
маються в кіно. Зокрема, 
Д. Джаіані багатьом за
пам'ятався як виконавець 
головної ролі у дотепному 
фільмі II. Мчсдлідзе «Пер
ша ластівка», присвячено
му грузинському футболу. 
Фільмів, у яких знявся 
Д. Джаіані, десятки, та 
справа не в кількості. І в 
кіно, і в театрі він працює 
самовіддано, ис дозволяю
чи собі ніяких поблажок. 
Кіровоградці могли самі 
перекопатися у цьому, по
бачивши Джаіані у таких 
різних ролях, як відваж
ний мислячий офіцер Ог- 
нєв у «Фронті» О. Корній
чука, як хворий, але не 
зломлений переживаннями 
Дауд у «Привидах» Д. Гу
ліа, як самовпевнепий на
хаба Датуашвілі у виставі 
«День прийому» О. Чхаї- 
дзе, як чесний у душі Го
голь у «Звинувачувально
му висновку». Нарешті, як 
Треплєв у «Чайці».

Говорити про останню 
роль треба або все, або 
нічого. Бо про таку роль, 
як чсховський інтелігент 
Треплєв, мріє кожен актор. 
Мріяв, за його визнанням, 
і Дмитро Джаіані. У «Чай
ці», прочитаній Г. Кавта- 
радзе несподівано і цікаво, 
па Джаіані лежить основ
не смислове і емоційне на
вантаження. Треплєв-Джа- 
іапі-рсжпсер тієї вистави, 
яку ставить Г. Кавтара- 
дзе. Ного потрійна роль у 
«Чайні» зовсім ис зводить
ся до нідтіпення чужої 
драми шляхом переживан
ня драми власної, як іноді 
трактується роль Треплева.

— Дмитре, що ви цінує
те в мистецтві?

— Правду
В. ЛЕВО-ЧКО.



4 єтор «Молодий комунар» - 23 жовтня 1986 року

Із січня по листопад цьо
го року в бібліотеках Украї
ни проходять республікан
ські суспільно-політичні чи
тання на тему «КПРС — 
авангард радянського на
роду», присвячені пропаган
ді матеріалів і рішень XXVII 
з’їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Серед 

молоді активно пропагується 
суспільно-політична, вироб
нича, науково-популярна і 
художня література.

На знімну: бібліоте- 
нар Світловодської централь
ної районної бібліотени О. П. 
КОВАЛЕВИМ проводить з 
юними читачами огляд літе
ратури «Ми справі партії 
вірні».

Фото А. КОРІНЬ.

ТАКА
ВОКЗАЛЬНА
ЗУСТРІЧ

Того дня пасажири, які 
проїжджали через стан
цію Знам’янка, були зди
вовані і приємно вражені. 
Перед ними прямо в залі 
для чекання виступила на
родна агітбригада Зна- 
м’янського Палацу куль
тури залізничників.

Керівник агітбригади 
М. П. Новиков, як І всі її 
учасники, планують і на
далі такі виступи під наз
вою «За мир і життя, про
ти ядерної війни». В ре
пертуарі пісні, вірші про 
мир, дружбу. Крім того, 
учасники агітбригади став
лять собі за мету позна
йомити проїжджих з міс-

том, розповісти про його 
історію і сьогодення, про 
здобутки і традиції, щоб 
Знам’янка була для них 
не просто пунктом пере
садки.

А в день першого*4^- 
ступу у книгу відгуків 
бригади пасажири записа
ли багато теплих слів по
дяки хлопцям і дівчатам, 
які не просто розважили 
їх, а й підняли настрій, 
дали величезний запас ба
дьорості перед дорогою. 
«Ми дуже раді, що позна
йомилися з цим колекти
вом, а завдяки йому і з 
містом Знам'янкою».

Л. ПОВАЛІЙ.
м. Знам’янка.

ГРАНІ МОРАЛІ

І

Пі5 О ПРИВЕЛО мене до 
Щ Олега, віком за 20 
років, меломана, колиш
нього учня міських шко
ли № 32 й будівельного 
технікуму, а нині робіт
ника Кіровоградського 
заводу радіовиробів?

Якось уже під вечір до 
редакції зайшли чоловік 
і дві жінки. Молодша з 
них, котра чекала дитину, 
мала пригнічений вигляд, 
за неї говорила старша:

— Це наша племінни
ця, її виганяють із гурто
житку за те, що вагітна. 
А де їй жити? У нас не 
можна: маємо всього дві 
кімнати, жонатий син із 
нами мешкає, додому в 
село вона не поїде — 
матері боїться, бо не /гає 
чоловіка.

Тьотя за племінницю 
розповідала, а дядя ви- 
нлав спруту родички ще 
й письмово. Дізнаюся: 
двадцятирічна Рита (з 
огляду на становище мо
лодої жінки не називає
мо її справжнього імені) 
працювала медсестрою 
обласної лікарні, жила в 
гуртожитку клініки. Жи
ла собі й жила, а коли 
пішла в декретну від
пустку, заступник голови 
профкому лікарні В. В. 
Іовенко нібито попроси
ла її звільнити площу, 
бо, мовляв, вона півтора 
року не працюватиме, а 
в гуртожиток треба сели
ти спеціалістів...

— Би подумайте,

гальних підставах на 
квартирний облік ще не 
стала, а мова про чергу 
на житло як матері-оди- 
начки могла йти лише піс
ля того, коли з'являться 
необхідні документи. 
Тож якби наскаржилась 
не вона, а на неї, така 
скарга не здалася б без
підставною. Навіть у той 
час, коли санітарні умо
ви принаймні на першо
му поверсі, де живе Ри
та, стерпні — є душ, туа
лет, кухня; то на друго
му, добудованій антре
солі, нічого нема, це за

кий час Рита лишила не
мовля, акби їй терміно
во потрібно було б в 
аптеку чи магазин, на
приклад?

Одну-однісіньку... Біля 
матері, вітчима і брата 
школяра, що цілком міг 
би стати помічником, во
на б “Не почувалася са
мотньою. До них і ради
ли дівчині відправитися 
профкомівські керівники, 
а головний лікар І. І. Ар
делян навіть пропонував 
машину для поїздки. Та... 
«Село, всі всіх знають, 
соромно, що з дитиною 
і одна...».

тебе є дівчата». А тут — 
вагітність. Сказав, що не 
одружуся. Я тверезо 
дивлюся на життя: квар
тири в мене нема (з 
батьками в двох кімна
тах). Сімейне життя ні 
до чого мені, ще від то
го шлюбу не оговтався. 
Кажу їй: «Роби аборт, бо 
що вдієш 
ною? Це ж 
погрався й 
набридло.
якій треба віддати само
го себе»... Ну, та й бать
ком 
хтось

сама з дити- 
не лялька, що 
викинув, коли

Це людина,

міг бути і 
бо до неї 
різні хо- 
признава-

як 
несправедливо, як негу
манно! Вона мати-оди- 
начка, дитину не збирає
ться в дитбудинок здава
ти, а її викидають на ву
лицю! Ми ходили до 
юриста і знаємо, що та
кі матері мають --------
на житло, 
живуть із Ритою в кімна
ті, згодні, щоб вона там 
із дитиною була, сказа
ли, що допоможуть!

ЛЕГКО тим дівчатам 
погоджуватися, ко

ли ніхто не кричить, під 
вухом із вечора до ран
ку, коли пелюшки не ви
сять по всій кімнаті, а ко
ли все це появиться, пер
шими прибіжать скаржи
тися, що умови для про
живання нестерпні, ---
голова профкому лікарні 
В. С. Калинников, вияв
ляється, вже стикався з 
подібними випадками.

— Крім того, — про- 
• довжила В. В. Іовеяко, 

— при поселенні ми ви
діляли Риті лише ліжко- 
місце — ось відповідний 
папір є. Прийде з ди
тиною, то треба їм дава- 

н ти окрему кімнату, де 
® могли б жити троє мед

сестер чи санітарок, для 
яких і зводився гурто
житок і яких нам так не 
вистачає.

Рита тоді навіть на за-

І право
І дівчата, що

розміром і розміщенням 
кімнат — точнісінько ку
пейний вагон. Навіть у 
той час, коли у гурто
житку все-таки є меш- 

. канці з дітьми («Хто тим
часово, а кого хоч бери 
та силою витягуй»), коли 
є прибулі на інтернатуру 
студенти («А куди ж їх 
подіти, вони теж лікарні 
потрібні»). Це все для 
профкомівців морока, а 
«Рита дивиться на те і 
думає, що й вона так 
само зможе тут зостати
ся з малям».

Кого ж від кого захи
щати? Хто правий юри
дично?

— Юридично, — ска
зав секретар обкому 
профспілки медпраців
ників В. О. Сильвестров, 
— в гуртожитку для 
одиноких не мають пра
ва жити люди сімейні і з 
дітьми. Але виселити Ри
ту було б негуманно...

Негуманно, так. Так 
тоді негуманно було

б і залишати молоду не
досвідчену матір одну- 
однісіньку в гуртожитку 
серед чужих людей, кот
рі, напевне, й допомо
жуть, але ж епізодично, 
по свободі, бо в усіх же 
свої справи, робота. Я 
була в гуртожитку вдень, 
то на обох поверхах ба
чила ледве трьох чоло
вік, ну на кого б у та-

що 
ма-

Одна-однісінька... 
бачте, але ж не одна Ри
та «винна» в тому, 
готувалася стати 
тір’ю? Чому ж поневіря
тися по чужих кутках,
червоніти перед рідни
ми, а згодом і виховува
ти дитину має одна? Це 
гуманно?

Тьотя Рити про батька 
її майбутньої дитини го
ворила не дуже охоче: 
«Нікого в неї й не було, 
крім нього. Та він зби
рається десь виїздити, 
хворий до того ж. Прав
да, Риту це не лянає. Я 
з ним по телефону гово
рила — нагрубив. Хоче
те — зустріньтеся з ним».

І, наголосивши ще раз 
на тому, що головне — 
допомогти племінниці з 
житлом, дала телефон 
Олега.

УЛО це так. Зуст
рівся з Ритою в об

ласній лікарні. Медсест
ра, лікувався в неї. Час
то відчував на собі її 
пильний погляд. А то 
якось попросила мене 
меблі в гуртожитку пе
реставити. Допоміг. І Ри
та з двома дівчатами за
просили заходити в гос
ті. Взяли ми з хлопцями 
кавун, цукерок і пішли. 
Дівчата спиртне поста
вили. Так я й став до неї 
заходити, бо було мені 
дуже самотньо. Потім по
вернувся друг із армії, 
стало легше, і я сказав, 
що більше не прийду. 
Вона: «А я і не тримаю». 
Я: «Не вистачало, крім

дитини 
інший, 

хлопці 
дили, 
лася, що й до ме
не була з кимось 
любов, а потім 
один знайомий ка
зав, що з нею ці
лувався. Водночас 
зі мною виходить. 
Проклинаю себе 
за те, що пішов 
туди взагалі... Але 
якщо суд визнає, 
що батько я — 
аліменти платити- 
му...

— Не треба ме
ні від нього нічо
го, на суд не 

подаватиму. Адже як ма- 
ти-одиначка одержува
тиму більше від його алі
ментів. Хай дають окре
му кімнату в гуртожитку! 
А якби подала на суд і 
він визнав, що в дити-:и 
є батько, я втратила б 
право на пільгову житло
ву площу. А Олег — він 
тільки зарубіжними плас
тинками й цікавиться. У 
лікарні лежав, то цілими 
днями й ночами його там 
не бачили...

Як і в дусті «проф
ком — Рита», у парі «Ри
та — Олег» та й інша 
сторона мають свої резо
ни. І раз ні до кого ні
яких претензій, то, мо
же, хай усе буде як є, 
тим більше, що Рита 
знайшла спільну мову з 
матір’ю, знаходиться вдо
ма, а потім «скористає
ться своїми правами», на 
яких наголошували її 
тьотя, дядя і Олег?.. Але 
ж напівсиротою рости
ме маля, і прирекли 
його на це не фатальні 
обставини, а легка пове
дінка дорослих.

Легка поведінка. Узви
чаєно цей вислів вжива
ють стосовно дівчат, 
котрі міняють партнерів 
(не пб танцях, ясна річ, 
а по нічлігу, скажемо 
так) через відсутність 
усяких моральних прин
ципів. Ну, а готовність і 
дівчини, і хлопця всту
пити в інтимні стосунки 
хай навіть із кимось од
ним отак — бездумно,

без кохання, без поваги, 
не турбуючись про на
слідки — це хіба не лег
ка поведінка?

Рита знала, що на час 
знайомства з нею Олег 
ще не був розлучений. 
Це її не зупинило. Можна 
з людиною не жити, про
клинати її, гнати від се
бе, розуміти чи переко
нати себе, що вона чужа, 
погана, непотрібна... ро
зуміти і не могти вики
нути II з серця, і часом 
не усвідомлювати цього 
чи боячись признатися 
собі в тому! У чийомусь 
серці можна зайняти ли
ше порожнє місце, а не 
чуже. Олег же сказав ме
ні, що дружину кохав... 
Повинна була Рита над 
цим замислитися? Безу
мовно.

Рита говорила: спо
чатку Олег не стверджу
вав категорично, що не 
одружиться з нею. - Не 
хотів лише турбувати 
батьків (яких Рита прак
тично не знає) звісткою 
про вагітність — вони й 
так убиті його хворобою 
і невдалим шлюбом. По
тім то приходив, то ні, 
то дівчат якихось приво
див — словом, поводив
ся непевно, ухильно, 
фактично перекладаю
чи увесь тягар її стану 
на неї й нічого не беру
чи на себе. Повинна бу
ла 
тим, що надійний 
так не зробив би? Безу
мовно.

Пробувала дізнатися в 
Рити, як вона собі уяв
ляє життя з малям на
віть в окремій кімнаті 
гуртожитку. Практично 
на всі запитання Рита у 
відповідь лише знизува
ла плечима... На кого 
надіялася?

ОЛЕГ вступив із дівчи
ною в близькі сто

сунки, керуючись лише 
позитивним враженням 
від зовнішності. Скільки 
на світі симпатичних з 
лиця дівчат, і скільки з 
них готові приділити не 
менш симпатичному з 
вигляду хлопцеві певну 
увагу, навіть без усяких 
там залицянь із його 
боку... Тільки не марно 
такі стосунки називають 
«розмінюватися»...

Олег дійшов висновку, 
що інтелектуальний рі
вень Рити не співпадає 
з його, і ще й через це 
вона перестала йому по
добатися. Що ж, підхід 
неосудливий. Нема спіль
них інтересів — не буде 
згоди й у іншому, істина 
відома. Тільки хіба нол’о 
інтересів Олега таке вже 
елітарне? Чи так уже 
життєво необхідно «рос
ти» до обізнаності в те
чіях сучасної рок-музи- 
ки? Олег виловлює дані 
про різні ансамблі звід
ки тільки можна і слухає 
улюбленців годинами, бо 
це «дає задоволення».

«Це ж фанатизм», 
зауважила я, і Олега це 
не стривожило. Гадаю, 
дарма. Будь-яке надмір
не захоплення лише 
сприйняттям, поглинан
ням, спогляданням чого 
завгодно — будь то му
зика, телепередачі, фут
больні матчі, навіть літе
ратура, — це своєрідна 
наркотизація, що заби-, 
рає дорогоцінні хвили
ни життя, яке для повно
кровного відчуття його 
необхідно спостерігати 
і осмислювати всебічно. 
Для того, щоб відбива
ти його удари, якщо тре- 

якщоба. Змінювати, 
треба. А Олег...

— Подобається

Рита задуматися над
ДРУ

мені 
хлопець, зіграний у 
фільмі «Почни спочатку» 
Андрієм Макаревичем. 
Цілеспрямований, напо
легливий, мав силу во
лі... А я... я не мав. Не 
зміг відмовитися від Ри
тиного запрошення.

Олег вважає себе доб
рим. І по доброті по
силав дівчину на аборт... 
Доля Рити не без участі 
Олега переплелася з 
його. Чи по-чоловічому, 
по-джентльменськи, чи 
гуманно лишати її на
призволяще? Мовляв, 
«вона сама не хоче», все 

я,

І
і

І
І

минеться, забуд 
покриється в пам’я 
вими враженнями, «ви
їду звідси». Зебудеться 
багато, майже все, але 
зло, завдане тобою, — 
ніколи. Як не неймовір
но, але зраду по відно
шенню до себе пережи
ти легше. Бо хоч і від
чуваєш образу, та не 
відчуваєш за собою ви
ни — вся вона цілком 
лягає на совість відступ
ника. І куди б той не за
брався — хоч в Єреван, 
хоч в Магадан — його 
вина туди ж. Кажуть же: 
хто поїде за море, змі
нить небо, а не душу...

БАТЬКИ й матері зма
лечку повторюють 

синам і дочкам, що тре
ба спочатку одружува
тися, а потім уже дітей 
заводити. Ця ?&горія 
підтверджує: тс^Жуснк 
кажуть не через т-є, ще 
люблять повчати, «пи
ляти», а тому, що зна
ють — протилежний під
хід, легка поведінка в 
особистому житті дово
дять до біди.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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