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Ми вже розповідали про 
вибори сенретаря комсо
мольської організації на за
воді «Гідросила» («МК» від 
26 вересня 1987 р.). Демокра
тизація, новий підхід до ви
значення лідера, коли його 
ділові й організаторські 
якості визначаються по 
справах, а не по анкетних 
даних, впевнено входить у 
наше суспільство. Та чи 
завжди ми готові з усією 
відповідальністю оцінюва-. 
ти людей, висувати їх на 
важливі пости? Довіряти, пе
ревіряти, думати, а не бути 
безликою масою, за яку бу

*ЛИШЕ ПІДНЯТИ

дуть вирішувати «зверху»? 
Не все сназане вище сто
сується виборів першого 
секретаря Олександрівсько- 
го райкому комсомолу. І все 
ж...

Пленум почався у визна
чений час. Місця у залі за
сідань райкому партії зай
няли члени і кандидати в 
члени райкому комсомолу, 
секретарі первинних, стар
ші вожаті шкіл. Основне 
питання — про розвиток се
ред молоді соціалістичного 
змагання, виконання рішень 
XX з’їзду ВЛКСМ та черв
невого (1987 р.) Пленуму 
ЦК КПРС. Обговорення йде 
жваво, по-діловому.

Не менш важливим, оче- 
видно, було й питання дру
ге. Організаційне. Надії 
Бойко, яка виїхала з Олен-
сандрівського району, по
трібна достойна заміна.

На цей раз вибори трохи 
незвичайні, — є два канди
дати — Олександр Шишка, 
другий секретар райкому 
комсомолу та Олександр 
Гниляк, інструктор, їх іме
на оголошує другий секре
тар обкому комсомолу 
В. Іванов. Зачитуються бі
ографії Олександрів. Обоє 
попи люди молоді, з вищою 
освітою.

ЦІКАВА ДЕТАЛЬ.
— Є пропозиції щодо 

кандидатур? — запитує 
В. Іванов. — Хто ще го
товий взяти на себе тану 
ношу?

Зал мовчить. Крім двох 
Олександрів кандидатів 
у лідери більше нема.

— Вимогливий керівник, 
разом з тим проста, хороша 
людина, йому не байдужі 
інтереси рядових комсо
мольців, — так характери
зує Шишку Іван Ткаченко, 
секретар комсомольської 
організації цукрокомбіиа- 
ту імені Пстровського.

— Я знаю .його те з ди
тинства, — говорить Олек
сандр Юрченко, комсорг 
Олександрійського РВВС,— 

ми з одного села. Він зав
жди був принциповим, чес
ним.

А Віктор Шепель, ватажок 
спілчанської молоді кол
госпу Імені Куйбишева, ви
словлює свої думки:

— Мене обрали секрета
рем недавно. Ясно, що не 
все йшло до ладу. Сашко ме
ні здорово допомагав. І сло
вом, і ділом.

Гарні слова сказали про 
другого секретаря райкому 
комсомолу. Що ж скажуть 
про О. Гниляка? Руку під
німає комсорг колгоспу 
«Прогрес» Михайло Жиж- 
кун:

— Працював Сашко у на
шому колгоспі. Був членом 
комітету комсомолу. Спорт
зал будували — він допома
гав. Художня самодіяльність 
— теж він.

Ганна Колісник, старша 
піонервожата Івангород- 
ської середньої школи до
дала:

— Я знаю Сашка як на
ставника молоді. Він часто 
бував у нашій школі.

Слово від трудового ко
лективу (апарат райкому 
комсомолу) бере завідуюча 
відділом учнівської молоді 
Надія Бойко:

— Лін прийшли до дум
ки, що обоє вони гідні цієї 
посади — принципові, ви
могливі, ініціативні. Але 
О. Шишка має більший 
досвід роботи, він завоював 
авторитет серед молоді ра
йону, комсоргів первинних.

ЦІКАВА ДЕТАЛЬ. Як 
голосувати — відкрито чи 
таємно повинен виріши
ти пленум. Ясно, все, що 
потрібно для таємного, 
було готове — бюлетені, 
невелика червона урна, 
комісія по підрахунку 

голосів. Але все це не до
велося використовувати. 
На запитання В. Іванова 
про те, яним способом 
голосувати, зал відповів 
одностайно:

— Віднритим.

Голосували лише раз. 
Більшістю першим секрета
рем райкому комсомол) 
обрано Шишку.

Судячи з тієї гарної, доб
розичливої атмосфери, що 
склалася на пленумі, Олен-

РУКУ...
сандр Шишка саме той ва
тажок, за яким повинна пі
ти молодь. Але в той же час, 
вибори продемонстрували, 
наскільки ми ще не готові 
до справжньої демократії. 
Всі учасники пленуму зна
ли, що їм належить вибира
ти першого секретаря, того, 
від чиїх організаторських 
здібностей, терпіння і напо
легливості, поглядів і пере
конань залежить багато. 
Знали і мали час добре над 
цим подумати. Чому ж ніко
го, крім тих, хто мав би 
зайняти відповідні посади 
(другим секретарем обрали 
О. Гниляка), ніби ступаючи 
по східцях службової дра
бини, не запропонували?

І О. Шишка, і О. Гниляк 
виступали в трудових ко
лективах. 1 все ж не •зава
дило б перед комсомоль
ським активом району ви
словити свої думки, кон
кретні плани, вимоги, на
решті. Саме їх слово, їх 
позиція повинна була ста
ти вирішальною, а не по
зитивні відгуки інших лю
дей. Впевнена, що кожне 
слово і 1. Ткаченка, і О. ІОр 
ченка, і В. Шепеля, і Г. Ко
лісник, і ЛІ. Жижкуиа — 
чистісінька правда. Але та
кі хороші слова можна бу
ло б сказати чи не про кож
ного, хто сидів тоді у залі.

Чудова форма прояву 
справжньої демократії при 
виборах комсомольських ке
рівників — створення комі
сій по конкурсному замі
щенню вакантних посад. У 
даному разі потреби у ство. 
ренні комісії не було — і 
О. Шишку, і О. Гниляна доб
ре знали в районі. На роз
гляд же комісії може запро
понувати свою кандидатуру 
кожен сміливець. Такої прак
тики вимагає від нас сьо
годнішній день.

Ми лише вчимося демо
кратії. І піднята руна під 
час виборів, не автоматич
ний жест — велика відпові
дальність.

С. ОРЕЛ.
Олександрівський район.
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УВАГА! УВАГА! УВАГА!

ВПЕРШЕ
У ГАЙВОРОНСЬКОМУ 
РАЙОНІ!

У суботу, 3 жовтня, 
місті Гайвороні в район
ному будинку культури 
відбудеться свято газети 
«Молодий комунар», при
свячене Дню Конституції 
та 70-річчю Великого 
Жовтня.

У ПРОГРАМІ:
— автопробіг журналіс

тів «Молодого комунара»
— виступи художніх ко

лективів учбових закладів
— виступ молодіжного

Земля, де вів роботи Капустинсьний кар'єр, стала непридатною для користуван
ня. Щоб повернути її людям, потрібно провести рекультивацію. Недавно підприєм
ству «Заготвіднорм» Новоукраїнського району було передано 4,9 гектара такої 
землі.

На знімку: старший маркшейдер кар’єру І. ЛИТВИНЕНКО та А. БЛОХОТ- 
НЮК закінчують рекультивацію.

Фото І. ДЕМЧУНА.

кращий 
підпис до

різноманіт- 
будуть на-

театру «Юність» м. Гай
ворона

— виступ ансамблю на
родних інструментів з 
с. Хащуватого

— конкурс на 
гумористичний 
малюнка.

Переможці 
них конкурсів 
городжені призами і по
дарунками. Учасники свя
та матимуть змогу взяти 
участь в прес-конференції 
«МК», яка розпочнеться 
о 16-й годині. Усний ви
пуск газети — це зустрічі 

з кращими виробничника
ми району, ветеранами вій
ни та праці, поетами, гу
мористами.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
НА ВСІ СМАКИ:

— виставка робіт юних 
техніків

— книжкова ярмарка
— виставка народно! 

творчості
— виставка-продаж кон

дитерських виробів.
Початок свята — о 15 

годині.
Запрошуємо жителів 

Гайворонського району, а 
також усіх бажаючих взя
ти участь у нашому святі!

Ґ

Пульс комсомольських справ
7 жовтня — День Кон

ституції СРСР. Радянські 
люди святкують десяти
річчя нової Конституції. 
І по добрій традиції від
значають цю дату хоро
шими успіхами у праці. 
Ряд молодих виробнич
ників, комсомольсько- 
молодіжних колективів 
взяли підвищені соціа
лістичні зобов’язання. 
Комсорг, подбай про те, 
щоб вони були виконані 
успішно. Адже це спра
ва честі кожного КМК, 
кожного комсо/лольця.
Завершився третій квар

тал другого року два
надцятої п’ятирічки. Не
забаром і фініш ювілей
ного року. Подумай, 
зваж, комсорг, чи все ти 
особисто і комсомоль
ська організація зроби
ли для того, аби були

Як 
в нових 
умовах?

питань 
роботи 

стояти в центрі 
звітно-виборних 

які нині трива- 
комсомольських 

Комсорг,

виконані виробничі зав
дання, вироблена висо
коякісна продукція, 
ви працюєте 
економічних
Який єаш внесок у роз
виток науково-технічної 
творчості? Що конкрет
но зроблено по вико
нанню рішень XX з’їзду 
ВЛКСМ і XXV з’їзду 
комсомолу України? Ці 
та ряд інших 
внутріспілкової 
повинні 
уваги 
зборів, 
ють у 
організаціях. Г 
подбай, щоб кожні такі 
збори пройшли у дусі 
гласності і демократії, 
принциповості, критики 
і самокритики, глибоко
го аналізу. Звітно-вибор
на кампанія має послу-

І
І 

. жовтень

Щоденник

групкомсорга:

жити важливою підой
мою у роботі кожної 
групи, комсомольської 
організації. Важливо та
кож, щоб комсомольські 
осередки очолили не 
форллальні, а справжні 
лідери. Нехай комсо
мольці самі оберуть со
бі такого ватажка, який 
здатний запалити мо
лодь, повести за собою 
у вирішенні добрих 
конкретних справ. 

Нині у трудівників се
ла складна І напружена

і

пора — збирання пізніх 
культур, городини. Тож 
поки сприяє погода, тре
ба організовано завер
шити косовицю куку
рудзи на зерно, збиран
ня соняшника, цукрових 
буряків, овочів і фрук
тів. А також подбати 
про підготовку площ під 
майбутній урожай. У ці 
дні посильну допомогу 
селу подають трудівни
ки міста, студенти і учні 
Подбай, комсорг, аби 
роботи у полі, на городі 
були організовані чітко. 
Аби кожна робоча годи
на була віддана роботі 
Вирощену продукцію по
лів треба вчасно зібра
ти і зберегти. Дай, ком
сорг, конкретне завдан
ня штабам і постам 
«Комсомольського про
жектора».

З 1 жовтня почалися 
заняття в системі пар
тійної і комсомольської 
політосвіти. 1987—1988 
навчального року в шко-

про- 
кур- 

соці- 
роз-

страте-
Слід

лах та семінарах систе
ми комсомольського по- 
літнавчання буде 
довжено вивчення 
су «Прискорення 
ально-економічного 
витку країни 
гічна лінія КПРС». 
урізноманітнити форми 
політнавчання, якість за
нять. Пропагандисти ма
ють широко застосувати 
таку ферму навчання, як 
дискусійні клуби.

Не за горами зима. 
Тож у жовтні, поки спри
ятлива погода, треба за
здалегідь підготуватися 
до холодів. До редакції 
зараз часто надходять 
скарги про непідготов
леність до роботи взим
ку комунальних служб 
області, окремих під
приємств і організацій 
Потурбуйсь, комсорг, 
аби твоя комсомольська 
організація завчасно під
готувалася до зими.

29 жовтня — День на
родження Ленінського 

комсомолу. Подбай, ком
сорг, щоб масові моло
діжні заходи, вечори 
пройшли в усіх містах і 
селах. На них обов’язко
во запросіть ветеранів 
комсомолу, знатних лю
дей, відзначте передо
виків соціалістичного 
змагання.

Нині рішенням Бюро 
ЦК ВЛКСМ розпочато 
підготовку Закону для 
молоді. У його написан
ні може взяти участь ко
жен комсомолець, кож
на людина. Сеої думки, 
пропозиції надсилайте 
на адресу ЦК ВЛКСМ, 
обкому ЛКСМУ, редак
цій «Комсомольской 
правды», нашої газети.

Жовтень 
місяць 
кампанії.
комсорг, 
кожен І 
вчасно передплатили на 
1988 рік свої комсомоль
сько-молодіжні видання.

. 

останній 
передплатної 

Тож
, пре
юнак

подбай, 
те, щоб 
і дівчина
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ДИВНІ КІЛОГРАМИ
— Скільки важить... кі

лограм?
— Тисячу грамів, що за 

дивне питания? — можли
во, здивуєтесь ви.

А от і ні!
Кілограм — це міра ва

ги від 900 до 1000 грамів 
в залежності від «квалі
фікації» окремих продав
ців.

Саме так вважають в 
магазині № 15 «Універ
сам» міста Олександрії. 
На такі «кілограми» цього 
торговельного закладу 
нерідко скаржиться міс
цеве населення — надхо
дили сигнали і в народний 
контроль, і в «Комсомоль
ський прожектор», і в мі
ськком комсомолу. 1 ось 
у магазині наша рейдоца 
бригада.

При так званій конт
рольній закупці зав
жди вибирати. товар по 
дорожче, аби перевірні и 
справжню «кваліфікацію» 
тої о ‘їй іншого продавця.

Для тих, хто скептично 
посміхається щодо дев’я
ти копійок, повідомимо, 
що тільки за іринулий мі
сяць товарообіг «Універ
саму» склав 147,1 тисячі 
карбованців. 1 при підра
хунку, посильному сьо
годнішньому четверто
класнику, неважко вста
новити масштаби «поми
лок» продавців. Якщо з 
кожного карбованця за
лишати собі лише по дві 
копійки, то сума «нічий
них» грошей за місяць 
складе не багато, не ма
ло... 2942 карбованці! Де
хто може обуритись цим 
«арифметичним валом», 
адже в магазині торгують 
і такими товарами, як кон
серви, хлібні вироби то
що. Тобто продукцією, яка 
зважеіппо не підлягає, па 
якій не «навариш». Із цим 
можна погодитись, так са
мо, як і з тим, що такий 
нелегальний «податок» із 
трудящих можна підняти

1а, на жаль, того дня па 
прилавках ковбаси чи 
масла, скажімо, не було. 
Зупинилися на шоколад
них цукерках. Молодий 
працівник прилавка Світ
лана Тягла (до речі — 
комсомолка) кинула на 
ваги кілограмчик «Свят
кових» на суму 4 карбо
ванці 50 копійок. При пе
ревірці з’ясувалося. що 
цей «кілограмчик» ис до
тягує до названої маси і 
мав би коштувати на де
в’яті, копійок менше.

н до трьох-чотирьох копі
йок па карбованець. Яким 
чином?

В «Універсамі» широко 
практикують розфасовку 
продуктів. Трьохсотграмо- 
ний пакунок з какао кош
тує 1 карбованець 48 ко
пійок. Та при контрольно 
му зважуванні трьох од
нотипних пакунків з ка 
као було з’ясовано, ш< 
нажили вони не 900 -гра 
мім. а лише 870.

Знайомлячись з «Універ
самом». наша рейдова

РЕЙД

бригада виявила й важли
вий документ під назвою 
«Наша репутація», який 
знайшов своє місце на 
«Червоній дошці» магази
ну. Дозволимо' собі на
вести деякі рядки з нього: 

«Нині до торгівлі при
ходять вихованці училищ 
— сімнадцятирічні хлопці 
і дівчата. У них ще не ви
значені погляди, не сфор
мований світогляд, не ви
роблено характер, а на
вкруги стільки спокус — 
море «НІЧИЙНИХ РЕ
ЧЕЙ» (’? — АВТ.), навкру
ги дефіцит. 1 в декого ви
никає почуття, ніби всі 
товари, усі гроші в касі 
належать саме йому, ни
ми можна користуватися, 
як завгодно. 1 коли на ла
ву підсудних потрапляють 
працівники прилавка, лю
ди говорять: в торгівлі 
працюють тільки нечес
ні...».

А далі: «Ми будемо ра
дувати покупців усміш
кою, щирим словом, ква
ліфікацією!».

...Буде необ’єктивно, ЯК
ЩО ми ис наведемо рядки 
з інших актів перевірок, 
наприклад, таких: «При 
перевірці рейдовою брига
дою роботи продавців Іри
ни Моски (магазин № 5) 
та Тетяни Красюк (мага
зин № 1) встановлено, що 
сума, взята ними за това
ри, відповідає справжній 
вартості».

У радянському суспіль
стві більшість чесних, 
сумлішпіх людей. Вони 
виконують свої обов’язки, 
не зазираючи до держав
ного гаманця. І з тими, 
хто підриває їхній авто
ритет,, необхідно вести не- 
примиренну боротьбу.

Рейдова бригада: 
1. ЛЕБІДЬ — інструк
тор Олександрійсько
го міськкому комсо
молу, Г. ОЛЬШАНЧЕН- 
КО — секретар ком
сомольської організа
ції Олександрійського 
міського управління 
торгівлі, В. НУЖНА— 
помічник санітарного 
лікаря по гігієні сан
епідемстанції, С. БОН
ДАРЕВ — спецкор 
«Молодого комунара».

м. Олександрія.

& «КРУГЛИЙ

ЮА. НАЗАРЕТОВ, Кіровоградський
• домобудівний комбінат: Ось я 

розкажу про свою методику. Наш 
комбінат валить плани по введенню 
виробничих потужностей. Як тут мені 
пропагувати курс партії на забезпе
чення до 2000 року кожної сім і ок
ремою квартирою? Хто мені повірить? 
Чи з метою викликати активність слу
хачів прошу їх ставити питання, а во
ни й кажуть: чого у нас в цехах тем
пература взимку мінус шість, а ми в 
одних халатиках? Я переконую їх, що 
це тимчасово, що у роки війни і в час 
відбудови (я тоді був комсоргом) бу
ло ще скрутніше, що треба потерпіти...

М. О. ПОГОРЄЛОВ, Олександрійський 
електромеханічний Завод: А хіба мо
жуть переконати слухачів такі вмов
ляння?

Ю. А. НАЗАРЕТОВ: Можуть! Коли їх 
пов'язувати з дійсністю. У нас за ос
танні півтора року прибрали сміття а 
цехах, провели опалення, будинок від
починку для наших працівників побу
дували — ось приклади, коли слухачі 
бачать, що наші труднощі не вічні, що 
й від них залежить їх усунення.

А. А. БЕЛОВ, обласна санепідем
станція: Нинішня система комсомоль-

СТІЛ» «мк»

о. Ф. БОРОЗНА, Знам енський дор- ; 
ресторан: Я директор ресторану, і мо- , 
їм слухачам, підлеглим, через це не
зручно не прийти на заняття. Так от, 
лекції та реферати ми вважаємо від- 
жилими формами навчання. Краще бе
сіди. Треба підбирати такі теми, щоб 
вони були не просто цікаві, а й при
носили якусь користь їм же і нам усім. 
Мої слухачі, приміром, роблять масу 
ділових пропозицій по вдосконаленню 
виробничих процесів. А от як подава
ти тему «Прискорення і науково-тех
нічний прогрес», коли дівчата вручну 
тягають важкенні каструлі, коли ніякої 
механізації праці нема?

М. О. ПОГОРЄЛОВ: Я теж вів занят
тя «не по написаному», конспектів не 
вимагав, у мене посеред заняття слу
хачі могли вийти... Спочатку лаяли, а 
потім стали перевіряючих водити. Най
вища відвідуваність у місті. І знання є.

Щодо створення дискусійних політ- 
клубїв... Думаю, що треба просто ефек
тивно використовувати те, що є.

В. Т. КАЖАНОВ: Вважаєте рекомен
дований курс нецікавим — міняйте 
його. Можете натомість ввести 
ня про ті ж негативні явища — 
манію, проституцію. пияцтво.«Прокукурікав, а там хоч не світай»

і

питан- і 
нарко- І

Якщо j7

«До цього зводяться іноді функції пропагандистів, котрі відчитують ленції 
аби чергу відбути, ніскільни не турбуючись про сприйняття сназаного слуха
чами. Ясно, що користі з такої пропаганди ніякої». Цими словами консультант 
Будинку політосвіти обкому Компартії України В. Т. Кажанов не аідкрнв Аме
рики для пропагандистів системи комсомольського політнавчання — вони и 
зібралися в обкомі комсомолу для того, щоб поговорити про шляхи перебудо
ви політосвіти молоді, яку заїли формалізм і нудьга. Э. Т. Кажанов, котрим вів 
зустріч, для початку поставив перед присутніми питання: чи задовольняє їх 
нинішня структура комсомольських політшкіл, рекомендована методика про
ведення занять?

Трохи більше як півроку тому па будівництво Сургутсьного заводу крупнопа
нельного домобудівництва прибув молдавський комсомольсько-молодіжний загін 
імені XX з'їзду ВЛКСМ.

Фото А. ЩУКІНА. (Фотохроніка ТАРС).

На знімку-, боєць ударного комсомольського загону штукатур-маляр Зі- 
наїда ЖАВГУРЯН. 1

ського політнавчання повинна, гадаю, 
будуватися так: пропагандист бере ви
значену міськкомом чи райкомом 
ЛКСМУ тему і доносить її до слухачів 
довільними шляхами, як сам вважає за 
краще. Раніше це не схвалювалося, ме
ні не раз попадало за «надмірну са
мостійність». Крім того, пропагандист 
має бути людиною сміливою, не тіль
ки читати теорію, а й пробувати прак
тично відповісти на питання «А чого 
пишуть отак, а насправді інакше». При
міром, при проходженні теми про 
соцзмагання ми із слухачами дійшли 
висновку, що комсомольська органі
зація нарівні з адміністрацією, парт- 
організацією та профкомом повинні 
оцінювати результати змагання. І ми 
цього в себе достигли! Скажу, однак, 
що лаврів з боку керівництва подібна 
діяльність пропагандисту не принесе, 
зате у слухачів зін і його слово мати
муть авторитет.

Л. Д. ЄГЕЛЬСЬКА, обком комсомолу: 
Як ви вважаєте, доцільно відкривати 
політичні дискусійні клуби за місцем 
проживання?

А. А. БЄЛОВ: Тільки якщо для їх ве
дення знайдеться людина з серцем 
Донко, котра захопить слухачів так, 
щоб вони і після заняття продовжу
вали його обговорювати, сперечатися. 
Спробувати можна...

О. В. КУЦЕНКО, Новомиргородська 
санепідемстанція: Спостерігається ма
сове розчарування у пропаганді. У 
якій би формі не подавалися істини і 
не проходили суперечки, вони будуть 
балаканиною, якщо не вирішуватиму
ться наболілі проблеми на тому ж ви
робництві.

Я. Д. ЄГЕЛЬСЬКА: А ви не запро
шували на заняття своєї школи керів- 

I ника вашого підприємства, щоб про 
: це з ним поговорити?
і О. В. КУЦЕНКО: А у нас політшколу 

керівник і веде...

перевіряючий прокурорським тоном 
спитає, чого «відхилилися», порадьте 
йому поміняти рід діяльності і не зай
матися інспекцією.

А. А. НЕСТЕРО8, колгосп імені 
40-річчя Жовтня Вільшанського району: 
Наша молодь сама запропонувала те
му: погана організація дозвілля.

О. С. ХАЛІНА, Кіровоградське ви
робниче швейне об’єднання: А ми на 
занятті вирішили впритул зайнятися те
мою краєзнавства. Замовили екскур
сії: оглядову по Кіровограду і по ву
лицях, що носять імена знаменитих 
людей. Слухачі самі дивувалися — 
стільки цікавого є в нашому місті!

О. В. КУЦЕНКО: І взагалі треба лю
дей розворушувати. Ми організували з 
маловисківцями вікторину «Що? Де? 
Коли?». Представник обкому комсомо
лу як пообіцяв допомогти з питання
ми, так і по цей день...

А. А. БЄЛОВ: Я собі намітив просту
діювати зі слухачами тему «Приватно
власницькі тенденції у психології». а

А. К. КУЛИК, Новоархангельський-І 
район: Як нам пропагувати демокра- | 
тію? Ось говорять про вибори, а у-нас : 
в районі ніяк не можуть вибрати ди
ректора АТП — ніхто не хоче, грошей ! 
мало.

В. Т. КАЖАНОВ: А як же з вибора
ми пропагандистів? Раніше була уста- ' 
новка: щоб був членом КПРС, освіту ; 
вищу мав. Тепер це не обов'язково і 
А ваша думка щодо цього?

М. О. ПОГОРЄЛОВ: Ранувато ще ’ 
повсюдно запроваджувати вибори. Во- ■ 
ни доцільні лише в здоровому колек- і 
тиві. А то ж можуть проголосувати за і 
того, що нічого не робитиме й не ви- і 
магатиме.

Г. П. ШАЛАЄВСЬКА, с. Мечислазка д 
Ульяновського району: Комсомольці#» 
добре знають, хто чого вартий, і вибе- і 
руть людину справді авторитетну.

ЗСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ ФУТБОЛУ

ПІД ЗНАКОМ ШКІРЯНОГО М’ЯЧА
Не залишилися осто

ронь від Всесоюзного дня 
футболу, який з нинішньо
го року проводиться за ка
лендарем Держкомспорту 
СРСР. спортсмени і акти
вісти Онуфріїисьного ра
йону.

Село Млинок має багаті 
спортивні традиції. Сама 
воно й стало центром про
ведення Всесоюзного дня 
футболу в районі. З самого 
ранку лунала музика, а яс
краво прикрашене фут
больне поле вабило до се
бе. Воно чекало насичену 
програму — і розиграш 
призу ЦК ЗЛКСМ «Шкіря
ний м'яч», і міні-турнір

на першість села, І черго- 
"У. гру чемпіонату Онуф- 
ріївсьного району з фут
болу.

Цікавою й напруженою 
виявилась боротьба наймо
лодших його учасників. До 
фіналу пощастило пробити
ся учням Успенської та 
Камбурліївської середніх 
шкіл. Основний час завер
шився внічию, І лише за 
серією одинадцятиметро- 
зих ударів перемогли ус- 
пенці. Третє місце посіли 
представники онуфріївсь- 
мої середньої школи.

Дорослі прихильники шкі
ряного м'яча змагалися не

тільки на футбольному по
лі, а й у техніці володіння 
м’ячем, естафеті, спортив
ній вікторині. Увечері всі 
учасники свята дружно «бо
ліли» за своїх земляків у 
матчі першості району.

Того ж дня сотні мешкан
ців інших сіл Онуфріївсь- 
кого району стали свідками 
цінових змагань, присвяче
них Всесоюзному дню фут
болу.

Г. ВИННИК, 
головний судде зма
гань.
емт Онуфріївна.

ПІСЛЯМОВА. А тим 
на запитання «Кого з вас 
повіді секретаря обкому■ д «V*»'« хл\, л, щи у І Сіпои[<и"
ському, Кіровоградському, Новомиргородському районах комсомольські політшко- 
ли шефствують над молодими трудівниками. Як? Аудиторія промовчала. Та й у 
ньому обговоренні взяли участь в основному досвідчені пропагандисти — моло
ді люди комсомольського віку, за винятком О. В. Куценка, не знайшли що сказа
ти. «А ви знаєте, що тут не всі пропагандисти і їхні заступники — з деяких місць 
прислали людей просто для представництва?», «А вам відомо, що у більшості ви
падків комсомольці не ходять на заняття?», «А ви не уявляєте, як це сіро й неці- 
1<а“® 0ДНІІі ‘ ТІИ. же ™>Днні перед одними й тими ж слухачами торочити одне
і Р М’ пР°звУчали в кулуарах і свідчать про те, що далеко не все

еб ЛуЧЧЯ В с"стеМ1 комсомольського політнавчання винесено на 
іІОВС рхіію.
„л/’?СТИІ,а присУ1н'х висловила бажання постійно зустрічатися в такому складі 

язково перед початком нового навчального року. Отже, не сприйняли нпніш- 
шо бесіду як... говорильню, після якої хоч не світай.

Н ДАНИЛЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

часом із кількох десятків чоловік «за круглим столом® 
вибрали?» підняв руку лише один — А. А. Белов. У до- 
комсомолу Н. Ангелуци вказувалося, що у Гайворон-

І

*

І
І
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З ІНІЦІАТИВИ
ТРИДЦЯТЬ
ЧЕТВЕРТОЇ
групи Кіровоградсько

го будівельного техіїі-
УРОКИ ТРЕТЬОГО СЕМЕСТРУ

куму, яка працювала у

госпу імені Компаній

ця Новомпргородсько-

го району, було оргапі-й пере-

«БРИГАНТИНА» дентськпх загонів. Зо-

ПІДНІМАЄ ВІТРИЛА крема, в районі працю-

будівельного

Сая, Кіровоградського

миргородського зоотех

нічного.

вересні на полях кол-

вали загони техніку-

будівельного іі Ново-

змагання серед сту-

мів Кіровоградського

кооперативного імені

зовано соціалістичне

Г ПОЧАТКУ у нас було
V два студентські буді

вельні загони—«Товариш» 
і «Бригантина». Потім ви
рішили залишити 
сказали мені в 
градському 
технікумі. 
«Бригантину» — ту, 
«піднімає паруси».

...У комісара Віктора 
Ободенка був гарніш на
стрій. Незважаючи на 
спеку, праиювалося пре
красно. Будинок звели за 
два з половиною дні. Пі
хто не вірив. Голова обл
виконкому, який саме 
об’їжджав села Устипів- 
ського району, завернув і 
до них в радгосп «Устн- 
иівськнй». Дивувався і 
хвалив — молодці хлопці! 
Дівчата не ображалися, 
їх у будзагоні було всьо
го троє. Дві працювали на 
кухні, стежили за тим, 
щоб «хлопці-молодці» 
смачно снідали її обіда
ли. Третя будзагопівка 
трудилась разом з усіма. 
Загалом все було добре, 
і тому Віктор не без при
воду весело наспівував: 
«В флибустьерском даль
нем синем морс бриганти
на поднимает паруса:.'.

Кілька штрихів з мину
лого. Будзагони у техніку
мі існують з 1969 року. За 
цей час виконано будівель
них робіт на суму 1 міль
йон 870 тисяч нарбованців. 
Будзагони працювали в 
Олександрії, Липняжці, в 
обласному центрі, в По-

однії,—
Кірово- 

будівельиому 
- Залишили 

що

третиі рік працює в рад
госпі «Устинівськнй». Не 
будемо торкатися тисяч, 
зароблених будзагонівця- 
ми. Відзначимо лише, «цо в 
«Устипівському» ними 
збудовано 24 будиночки, 
з них у цьому році—8.

У мене виникає бажан
ня написати: хоч сьогод
ні поселяйся і живи. Та 
командир вагону, никла-

нциденти... все йшло 
добре до тих лір, поки не 
приїхала комісія з Києва 
у складі... інструктора ЦК 
республіканського штабу 
студентсьних будівельних 
загонів... Не дивуйтесь, що 
не запам’ятав її прізви
ща.... Зчинила крин і гам: 
стільки в нас недоліків! 
Вона поїхала, а ми зали
шилися в яномусь чудер
нацькому стані. Майже два 
дні через це втратили.

HOP.: Невже претензії 
були зовсім безпідставні?

н

м’ятатимуть студентів із

ня. У складі будівельно-

дити Задніпровську ком

пресорну станцію: укла-

дали дорогу, виконували

різні бетонні роботи.

манднр СБЗ «Темп» Ан

дрій КОВАЛЬ.

ського машинобудуван-

го загону «Темп» вони

допомагали влітку зво-

туту сільськогосподар-

бузькому. До речі, за робо
ту на Побузькому нікеле
вому номбінаті 
нагороджений 
Голованівського 
комсомолу. У його арсена
лі ще и грамоти, пам’ятні 
знаки цк ЛКСМ України.

Це стосовно будівель
них загонів технікуму вза
галі. «Бригантина» вже

технікум 
прапором 
райкому

У селі Павлівні Світ-

дач технікуму Е. Г. Крюч
ков застерігає:

*- Не треба читачів 
вводити в оману. Штука
турів із нами не було, 
тож роботи ще трохи за
лишилось.

Але в основному зроби
ли студенти чимало. Як
що ж врахувати, що пра
цювали всього півтора 
місяці, то...

Говорить Віктор Оооден- 
но:

— Студентським літом 
задоволені. Жили прекрас
но. Працювали, товаришу
вали з місцевими жителя
ми. Співали пісень під гі
тару, грали у футбол. Ку
палися в озері.

— і все так гарно, все 
так добре?

Е. Г. КРЮЧКОВ. Не все. 
Але головне, що треба 
відзначити, — ми приїха
ли у радгосп у нинішньо
му складі вдруге. Отже, ми 
вже мали певний автори
тет. Працювали потоноаим 
методом. Справа ладилася. 
Правда, багато труднощів 
було з лісоматеріалами, 
червоною цеглою. Радгосп 
не забезпечив вчасно. То. 
му й не змогли виконати 
свій індивідуальний план — 
побудувати 12 будиночків.

Е. Г. КРЮЧКОВ: Не те 
що б зовсім, але... Ну ска
жіть, ян реагувати на ви
моги інструктора, щоб 
хлопці під палючим сон
цем працювали в брезен
тових робах і взутті, яке 
зовсім не пристосоване 
для літньої роботи? Заува
ження щодо антисанітарії 
ми врахували, швидко їх 
усунули. Приїздило до нас 
начальство і з району 
(теж налякане інструкто
ром), і з області, всі зали
шились задоволені. Та й 
самі хлопці відчувають, що 
попрацювали добре!

Саша Бойченко, Володя 
Тодоровський, Сергій Ла- 
годнюн, Вадим Леуський, 
решта з 36 чоловік... Які 
уроки отримали ви у буд- 
загоні?

І ще один член нолекти. 
ву, почесний, Герой Радян
ського Союзу В. С. Коліс- 
н именно. 560 нарбованців 
— заробітну плату почес
ного члена загону — пе
рераховано у Фонд миру. 
Крім того будзагонівці пе
рерахували гроші відразу 
у три фонди: у фонд мо
лодіжних організацій нра- 
їн, що розвиваються, у 
фонд будівництва і бла
гоустрою міста Гагаріна, 
й у фонд республіканських 
студентських будзагонів. 
Кожен же будзагонівець 
заробив у залежності від

нласифінації і розряду від 
520 до 300 карбованці».

Нехай не видасться вам 
нудною ця статистика. 
Врешті-решт цс справа 
особиста. Але як би там 
не було, а людська само
стійність починається g 
цього. Ви не згодні, Еду- 
арде Георгійовичу?

Е. Г. КРЮЧНОВ; Згоден. 
СтудентсьнІ будівельні за
гони виконують важливу 
функцію у формуванні 
особи і саме отої самостій
ності, про яку ви говори
те. Будзагонівці, — а во
ни, не забувайте, майбут. 
ні будівельники — отри
мують знання організації 
будівництва, уявлення про 
технологію будівельного 
виробництва.

HOP.: А як стати будза- 
гонівцем? Ви берете у за
гін всіх бажаючих? У ме
не, до речі, були на цю 
тему розмови в міському 
штабі будівельних загонів, 
і я не зовсім згодна з ус
тановкою, що в будзагін 
лежить зелена вулиця для 
кожного.

Г. О. ШИБАКІН, дирен. 
тор будівельного техніку
му: Бамкаючих праціоеАїи 
у будзагоні було 60 чоло
вік. Відібрали 36 чоло
вік. Кожна кандидатура 
обговорювалася.

Е. Г. КРЮЧНОВ; Але двох 
учнів, нотрі важмо вихо
вуються, ми взяли. Воло
дю Гучна і Валентина Во- 
ропал. І знаєте, не було 
ніяких порушень. Воропай 
навіть другий розряд одер
жав, заробив більше пів. 
тисячі.

HOP.: А що, крім розря
ду. було вирішальним в 
оплаті? Адже можна мати 
висоний розряд І ледачку- 
вати.

Е. Г. КРЮЧНОВ: Ну, ле
дачкуватих у нас не було. 
А вирішував дійсно не 
тільни розряд. Насампе
ред, коефіцієнт трудової 
участі.

Гортаю щоденник сту
дентського літа.

Перед кожним днем 
ударної праці (їх було 
кілька — дні практично 
безоплатної праці) па за
гальних зборах колективу 
будзагонівці брали зобо
в’язання, які обов’язково 
виконувались чи 
виконувались.

Ось протокол зборів 
па яких ланковий і _ 
В. Ободепко зобов’язу
вався завершити зведен
ня третього будинку. 
«Зробити це буде не прос
то, але можливо», — та
кими словами закінчив 
він свій виступ.

«Не просто, але можли
во». У цих словах і дух 
романтики, і тверезий 
реалізм сьогоднішнього 
дещо прагматичного по
коління.

КОР.: У мене запитання 
до Георгія Олександрови
ча. Як ви дивитесь на сту
дентські будівельні загони?

Г. О. ШИБАКІН: 3 опти
мізмом. Він стосується і 
того, що люди, які прийма
ють будзагонівців, нареш
ті ставитимуться до цього 
серйозніше. У нас чітко, 
розмірено, серйозно будза- 
гони лише формуються, а 
з початком робіт все йде 
шкереберть: того немає, те 
не готове для роботи сту
дентів... Д кому потрібні 
аврали?

І ще одне. Я вважаю 
принципово неправильною 
оцінку будзагонівської ро
боти. Нас не влаштовує 
зведений підсумок роботи. 
Хіба ми можемо зрівняти, 
ся з НІСМом, скажімо, який 
виставить 7 — 8 загонів? 
Треба давати оцінну, як 
було раніше, за лінійний 
загін. Кожен загін пови
нен відповідати сам за 
себе. Справу ж ми роби
мо загальну.

В. ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

І
мулярів

((

Фото В. ГРИБА.

Кіровоградського інстн-

На знімку:

ловодського району

ЗАГОНИ... В ЗАГОНІ?

Цифри і факти
1987 рону у енладі об

ласного студентського за. 
гону діяло 60 загонів. З них 
будівельних — 21, сільсько
господарських — ЗА, спе
ціалізованих медичних — 
4, піонервожатих — 1.

Загони виконали об’єм 
робіт на суму понад 1,3 міль
йона карбованців.
£ Середня щоденна за

робітна платня бійців буді
вельних загонів складає 7,2 
карбованця.

@ У складі загонів тру
дились 31 іноземний сту
дент і учень із Афганістану, 
Лаосу, Мозамбіку.

@ Студентські загони 
провели три дні ударної 
безоплатної праці. Понад 17 
тисяч карбованців перерахо
вано до Радянського фонду 
миру, на допомогу дитячим 
закладам республіки, спіл
кам молоді зарубіжних кра
їн, на будівництво об’єктів 
і благоустрій міста першого 
космонавта — м. Гагаріна.

65 бійців загонів 
горвджені пільговими 
ристичними путівками

на- 
ту- 

лінії бюро міжнародного мо
лодіжного туризму «Супут
ник».

;<

В ініціаторів, бійців 
загону «Мрія» (коман
дир Л. Т. Самойлович, 
комісар Лілія Фисен
ко), добре було органі
зоване змагання серед 
11 лапок, 
підбивалися 
оголошувались подякі і 
ударникам 
пускались 
на честь 
відстаючі 
лпсь у стіннівці.

І працювали май
бутні будівельники та
кой: добре: рвали кор
мові буряки, вибирали 
картоплю. Два дні по
трудились безплатно, 
кошти перерахували у 
Радянський фонд миру 
й па рахунок 707—ди
тячий фонд миру-

Бюро райкому ком
сомолу підтримало іні
ціативу бійців «Мрії». 
Було затверджено ку
бок Імені Героя Соціа
лістичної Праці О. І. 
Аиіксєико, яка піші 
проживає в селі Кам’я- 
иуватка нашого району.

Переможцями зма
гання стали ініціато
ри. Саме бійці загону 
«Мрія» 
вищої 
праці 
якості, не мали право
порушень 1 брали 
тивну участь 
мадському житті 
місцем дислокації (да
вали концерти жителям 
Веселівки, виступали 
перед школярами міс
цевої восьмирічки).

Підсумки 
ЩОДНЯ,

праці, вп- 
«блпскавки» 
переможців, 

крптикува-

добились пай- 
продуктпвпості 
при високій

ак-
У гро

за

А. СТОЯН, 
перший секретар Но- 
аомиргородськ ого 
райкому комсомолу.

Що зробили за літо й 
осінь 60 студентсьних за
гонів, до яких входило 
більше півтори тисячі 
хлопців і дівчат? Цифра 
вагома: виконано робіт на 
суму близько 1,3 мільйона 
карбованців. Досить сказа. 
ти, що тільни бійці сту
дентських загонів, які пра
цювали на зведенні об’єк
тів Всесоюзної ударної 
комсомольської будови 
розрізу «Костянтинівсьно- 
го--, освоїли 150 тисяч кар
бованців.

Важливі завдання стояли 
цього року перед сту-

дентами будівельних за
гонів. Широке поле ді
яльності запропонували їм 
колгоспи й радгоспи: зве
дення об’єктів сільсько
господарського призна
чення, житла для трудів
ників села, будівництво і 
благоустрій доріг із твер
дим покриттям у сільській 
місцевості...

Трудовий семестр виявив 
серйозні недоліки в орга
нізації праці студентів та 
учнів. Назву найголовніші.

По-перше, бездіяльність 
окремих груп по керів
ництву студентськими за
гонами облагропрому (її 
очолював В. Д. Соломієн- 
ко), Укоопспілки (Ж М. 
Горобець), тресту «Кірово- 
градбуд> (А. В. Полудень) 
сприяла тому, що загони 
часто недостатньо забез
печувались фронтом ро. 
біт, погано постачались бу
дівельними 
не завжди 
необхідні житлово-побуто
ві умови для молодих бу
дівельників.

По-друге,

матеріалами, 
створювались

обласний

штаб студентських загонів 
не завжди знаходив спіль
ну мову із керівниками 
організацій і господарств, 
які не забезпечували ви
конання договірних 
бов’язань.

Не зжили ще себе, 
жаль, факти безвідпові
дального ставлення до сту
дентських загонів на під
приємствах і господарст
вах облагропрому й Уко
опспілки, де студентів із 
року в рік не забезпечу
ють достатнім фронтом 
робіт, поселяють у непри
датні для життл приміщен
ня. не влаштоаують по. 
трібне харчування. При
кладом безгосподарності є 
нолгосп «Червоний пра-

зо

на

пор» Олександрійського 
району і Цибулівський 
консервний завод, у цих 
господарствах, як і в рад
госпі імені Гагаріна Олек
сандрійського району, за
гони були розформовані і 
передислоковані.

Слід відзначити, що не 
завжди причиною слабкої 
роботи загонів були без
відповідальність лише гос
подарських норівників. 
Формально ставились до 
організації навчання керів
ників загонів, професійної 
підготовки бійців в комі, 
тетах комсомолу Кірово
градського Інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування, технікумів 
машинобудівного й меха-

нізації сільського госпо
дарства з обласного цент
ру та Новомиргородського 
зоотехнікуму. Виробнича 
служба обласного штабу 
також ке завжди була на 
висоті. Все це н привело 
до того, що договірні зо
бов’язання не виконали 
загони «Будівельник», «Су
часник» (із КІСМу), «Ро
мантик» (машинобудівний 
технікум), «Салют» (зоо- 
технінум), «Романтик», 
«Юність» (технікум механі
зації сільського госпо. 
дарства).

а. голубовський, 
командир обласного 
студентського загону-
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МАЙЖЕ два місяці минуло після завершення Всесвіт- 
ніх студентських ігор, але мене продовжує непо

коїти риторичне питання: «Що завадило тобі перемог
ти у своєму фінальному запливі?». Запитую і не зна
ходжу відповіді. Нестерпна загребська спека? Сила 
суперників? А може втома, якої зазнав протягом міся
ця, що передував Унівцкіаді? Кожна з цих причин 
правильна по-своєму. Однак жодна не може претен
дувати на найголовнішу. Адже спорт є спорт, і саме в 
ньому, як в обліковому зошиті сумлінного бухгалтера, 
усе повинно бути розставлено по своїх місцях. Аналіз 
логічності і несподіванок спорту — це вже справа 
фахівців...

Виступ на Всесвітніх студентських 
іграх ми разом з тренером Воло
димиром Володимировичем Мань- 
ком планували ще взимку. Ці зма
гання в моєму спортивному кален
дарі 1987 року були головними. 
Однак вийшло так, що через вели
ку кількість змагань різного рангу 
Універсіада не виділилась із за
гального ряду. Розповім лише про 
кілька змагань перед від’їздом до 
Загреба.

Чемпіонат України, який прохо
див у Києві, зібрав досить силь
ний склад учасників. За тради
цією моїм головним суперни
ком знову став київський армієць
майстер спорту міжнародного класу Олег Гаврилен
ко. Спортивна суперечка між на/ли почалася ще в лю
тому, коли в харківському басейні «Спартак» Гаври
ленко виграв у мене дві дистанції на 50 та 100 метрів.- 
А ось двохсотметрівку я йому не віддав. На респуб
ліканській першості я знову переміг на цій дистанції, 
програвши Гавриленку стометрівку. А взагалі, тоді 
мені довелося виходити на старти чотирьох фінальних 
запливів. Через два дні після київських оглядин збір
на країни вилетіла до Софії на традиційну зустріч 
правців СРСР — Болгарія. Ми перемогли і серед за
лікових очок збірної були й три мої других місця. Піс
ля повернення до Москви нам повідомили, що збірна 
вилітає до Австрії на «незаплановані» змагання. Ав
стрійська спортивна ліга в середині червня вирішила 
урочисто відсвяткувати своє дев’яностоп’ятиріччя. Цій 
події було присвячено велику спортивну програму з 
участю спортсменів багатьох країн світу. Змагання за 
рангом невисокі, проте досить виснажливі. Але навіть 
за цих умов мене чекали перемоги на трьох дистан
ціях. А з Відня ми відправились до Дніпропетровська 
на чемпіонат Радянського Союзу. Втома давалася 
взнаки.

Така от карусель різноманітних змагань стала неба- 
, жаним прологом загребській Універсіаді, у якій взя

ли участь кращі студентські команди світу. Універсіаду 
! іноді називають Олімпійськими іграми о мініатюрі.
> Тут все як на Олімпіадах — і програма, і види спорту. 
’ Навіть учасники всесвітнього студентського форуму 
1 живуть разом в одному містечку — щось подібне 
; олімпійському селищу. Єдина принципова відміна 
' Універсіад — проходять вони раз на два роки. Девіз
> XIV Всесвітніх студентських ігор «Світ молоді — за
> мир у всьому світі», обумовив їхній напрям не тільки 
» в спорті. В Загребі брали участь близько шести тисяч 
’ спортсменів із 125 країн. Це рекорд подібних змагань,
> які розігруються з 1959 року. Однією з наїчисленні- 
; ших делегацій стала радянська збірна. Вона виборюва- 
’ ла нагороди у всіх видах програми. У складі нашої

збірної було 257 спортсменів, які представляли 117 
вищих учбових закладів 60 міст країни. І мені дуже 
приємно, що в Загребі був представник Кіровоград
ського державного педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

> ...Святкове відкриття Універсіади відбулося в середу
; 8 липня на вщерть заповненому 65-тйсячному стадіоні
> «Динамо». Збірна Радянського Союзу прокрокувала 
’ неред глядачами у синіх костюмах з державним гер-
> бом країни. Запам’яталися оплески, якими зустріли 
! кашу появу на стадіоні. Однак ще більше запам’ятав- 
; ся мені день 4 липня, коли всю нашу команду перед 
• від’їздом запросили до Центрального. Комітету ВЛКСМ. 
[ Перший секретар ЦК ВЛКСМ Віктор Мироненко по-

«Молодий комунар»

бажав кожному з нас високо нести прапор радянсько
го спорту на цих відповідальних змаганнях. Ми в 
свою чергу взяли зобов’язання, серед яких найголов
нішими пунктами вважали такі: «Зміцнювати мораль
ні принципи радянського спорту — чесність, колекти
візм, любов до праці, благородство. Вимогливо стави
тись до себе та своїх товаришів, бути непримиренним 
до егоїзму, зазнайства, користолюбства». Хтось може 
запитати — а де ж заплановані місця, залікові очки? 
В збірних країни з будь-яких видів спорту знають, що 
вони можливі лише при виконанні зобов’язань мо
ральних.

Ми поклали квіти до мавзолею В. І. Леніна, а на
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ступного ранку спеціальним рейсом Аерофлоту ви
летіли до Загреба.

На Універсіаді спортсменів усіх країн було поселе
но у спортивному містечку на території Загребського 
університету, одного з перших у Європі. В наше роз
порядження було віддано університетські гуртожитки, 
адже югославські студенти перебували на канікулах.

Перший день змагань, які проходили в басейні спор
тивного центру «Младост», для- нас виявився невда
лим. Жоден із радянських плавців не увійшов до чис
ла призерів, хоч розігрувалося шість комплектів ме
далей: у чоловіків на дистанціях 100 метрів вільним 
стилем, 200 в баттерфляї, 100 на спині, у жінок 200 
метрів в комплексному плаванні, 400 вільним стилем 
та комбінована естафета 4X100 метрів. На дистанції 
100 метрів на спині з результатом 58,65 секунди я по
сів сьоме місце, що виявилось кращим в радянській 

. збірній. А переміг на стометрівці японець Судзукі 
(56,57), котрий майже на секунду випередив амери
канців Беркоффа та Мортенсена. Перемога японця 
стала закономірною. Коли їдеш на якийсь міжнарод
ний турнір, то знаєш своїх імовірних суперників, мо
жеш реально оцінити власні сили. Універсіада відріз
няється тим, що відкриває нові імена. І дуже рідко 
вдається кому-небудь виступити на Всесвітньому сту
дентському форумі двічі. Так ось, із знайомих мені 
суперників у Загребі був лише 21-річний Судзукі, який

1 жовтня 1987 реку

уже встиг увійти до першої десятки найсильніших 
плавців світу. Хороша фізична підготовка, смак попе
редніх перемог допомогли йому. Перемогу в перший 
день змагань святкували також англієць Джеймсон, 
новозеландець Моссе, румунка Лунг (двічі), жіноча 
збірна США.

I взагалі той день був для радянських спортсменів 
невдалим. Головними героями дня стали футболісти, 
які «розгромили» бразільців з рахунком 6:0 і вийшли 
у чвертьфінал.

Наступний ігровий день приніс в копилку нашої пла- 
вецької збірної золоту нагороду. Мій товариш по 
команді і сусід по кімнаті в спортивному містечку 
Андрій Патраков переміг на дистанції 400 метрів віль
ним стилем. Перемогу цю вважали несподіваною, але, 
на мій погляд, головним сюрпризом було те, що ре
зультат Андрія (3.56.13) навіть не увійшов до числа 
двадцяти п’яти кращих світових показників. А у юго
слава Петрича та англійця Боуда час був ще гіршим. 
В плаванні трапляється і так, адже склад учасників не 
завжди стабільний за класом. Проте це ніяк не може 
принизити «золото» Андрія, студента Пензенського 
державного університету. Тим більше, що цей успіх 
виявився для нашої збірної з плавання останнім.

...Серед численних традицій радянських збірників є 
й така. Після кожного дня змагань ми в повному скла
ді збираємось у червоному кутку, аби підбити підсум
ки минулого ігрового дня. Тут поздоровляють пере
можців і призерів, розглядають причини невдач. Свій 
червоний куток в Загребі ми обладнали на одному з 
поверхів гуртожитка — прямо в холі. Разом поздоров
ляли гімнастів Юрія Корольова, Олену Шушунову, які 
стали абсолютними чемпіонами Універсіади, атлеток 
Наталю Лисовську і Ірину Костюченкову, футбольний 
колектив вільнюського «Жальгіріса». Тут ми дивились 
кінофільми. Повинен сказати, що культурна програма 
в Загребі була дуже цікавою. На території містечка 
працювали інтернаціональна дискотека, кінозал, кіль
ка кафе, концертний майданчик, на якому виступали 
популярні югославські співаки та музичні групи. Однак 
під час напружених змагань нас вабив до себе черво
ний куток, де можна було переглянути радянський кі
нофільм, послухати музику, почитати «Комсомольську 
правду», інші газети. Це був своєрідний настрій на 
боротьбу.

II липня відбулися попередні і фінальні запливи 
на дистанції 200 метрів на спині. Головний фаворит — 
той же Судзукі. Він, як і всі ми, ма"же знемагав від 
нестерпної спеки. І навіть у «Младості» ми почували 
себе не краще, ніж на розпеченому сонцем асфальті.

У попередньому запливі я продемонстрував резуль
тат 2.06,12, японець — на секунду кращий. Показники 
невисокі, проте в фінал ми потрапили обидва: Судзу
кі — з першим результатом, а я з п’ятим. Однак цей 
заплив вивів мене із нормального рит/лу. Хтось ска
зав, що на другому повороті я не торкнувся рукою 
стінки басейну. І хоча суддя змагань цього не зафік
сував, постало питання про мою дискваліфікацію. І ли
ше через деякий час В. В. Манько підтвердив мій ви
хід до фіналу, однак в психологічній підготовці насту
пила криза. А до фіналу— кілька годин. Трохи заспо
коївшись, я переглянув кінофільм і навіть встиг по
спати. А ввечері — знову басейн. Крім мене й Суд
зукі, до фінальної частини змагань потрапили ще два 
американці, а також представники Угорщини, Польщі, 
ФРН і Австралій. В сучасному плаванні вирішальна 
роль належить часткам секунд. А мені до третього 
місця не вистачало всього сім десятих. Американець 
Ламберт випередив мене рівно на стільки. Перше 
місце знову дісталось Судзукі.

Переможців і призерів Універсіади нагороджують 
медалями, однак, як і на Олімпійських іграх, залікові 
очки кожній з команд приносять перші шість місць. 
І тих, хто увійшов до шістки, нагороджують диплома
ми організаційного комітету...

— ІЦо завадило тобі перемогти в фінальному запли
ві? — запитую себе.

І немов у відповідь чую голос свого тренера В. В. 
Манька: «Спорт — він і є спорт, Сергію. І за відносни
ми поразками стоїть дещо більше, ніж невдача, а са
ме — запал на перемогу в інших змаганнях».

С. ПАЛЬЧИКОВ, 
член збірної СРСР з плавання. 

Фото М. СТЕННИКА.

Чи заб’ють замулені джерела?
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ М. КРОПИВНИЦЬКОГО З ЖОВТНЯ ПОЧИНАЄ
НОВИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ СЕЗОН. НАШ ПОЗАШТАТНИЙ КОРЕСПОНДЕНТ 
ЗУСТРІВСЯ З ДИРЕКТОРОМ ТЕАТРУ І. В. КРИКУНЕНКОМ
І ВЗЯВ У НЬОГО ІНТЕРВ’Ю.

І. К.: Для кропивничан це 
буде особливий сезон. По- 
лерше, незабаром 70-річчя 
Велиного Жовтня — важли
ва подія в житті всієї країни, 
до якої ми підготували ви
ставу «І понад вік триває 
день...» за відомим романом 
Ч. Айтматова. По-друге, це 
буде ювілейний, п’ятдеся
тий сезон, і по-третє, його 
ми починаємо з новими за. 
думами, новою системою ро
боти з глядачем, орієнтова
ною на відхід від «добро
вільно-примусового» роз
повсюдження кеитнів, яне 
викликає справедливі доко
ри, нарешті, з новими акто
рами, новим режисером-по- 

становником, новим голов
ним художником.

КОР.: Чи не вплине таке 
оновлення творчого та ке
рівного складу на естетич
ну програму театру!

і. К.: Сподіваюся, що 
вплине. Відверто кажучи, 
театр ще в минулому сезо
ні почав творчі пошуки, на
магаючись відійти від «за
стійних» театральних форм. 
Процес цей, на жаль, не та
кий швидкий та безболіс
ний, як хотілось би. Тому 
певні надії покладаємо на 

«свіжі» творчі сили, на їхні 
нові ідеї та задуми.

До речі, мої численні бе
сіди з кіровоградцями зали
шають дивне враження: лю
ди люблять театральне мис. 
тецтво, із задоволенням від
відують спектаклі гастроле
рів, а до рідного театру став
ляться з деякою зневагою... 
Хоча, як часто з’ясовується, 
їхні уявлення про мистецтво 
кропивничан залишились на 
рівні п’ятирічної, а то й де
сятирічної давності.

У театральній справі на
громадилося стільки проб
лем, і вони не вирішувалися 
тая довго, що зараз їх одним 

махом не розв’яжеш. При
чин тут багато. Це відста
вання драматургії (і, відпо
відно, — театру від життя), 
зниження рівня естетичного 
виховання сучасного гляда
ча, низька акторська май
стерність, конкуренція теле
бачення... Потребує перебу. 
дови закостеніла в своїй 
основі організаційна струк
тура театру. У зв’язку з 
цим велині надії покладаємо 
на експеримент, яний має 
підназати вихід Із цього ста
новища..

КОР.: Цього року театр 
гастролював у межах своєї 
області. Це було викликано 
янимись особливими причи
нами?

І. К.: Ми могли поїхати, 
наприклад, у Кутаїсі або в 
Херсон. Але, зваживши все 
(включаючи економічні 
фактори), вирішили висту
пати на Кіровогрздщині, 
присвятивши гастролі 70- 
річчю Великого Жовтня та 
50-річчю театру. В той же 
час ми працювали одразу 

над трьома новими п’єса
ми: «Провінціалки» Я. Стель
маха, «Колискова» Т. Мін- 
нулліна і «Сірано де Бер
жерак» Е. Ростана. У жовт
ні кіровоградці побачать 
прем’єри цих вистав.

КОР.: А які ще прем’єри 
чекають нас до кінця року!

І. К.: Хочу знову згадати 
«І понад вік триває день...» 
Ч. Айтматова (у минулому 
сезоні відбулася лише одна 
вистава). А ще: «Замулені 
джерела» М. Кропивниць- 
кого та «Хлопчиш-Кибаль- 
чиш» А. Гайдара — для ді
тей.

КОР.: Які з названих ви
став ви порадили б подиви
тися молодим глядачам, чи
тачам «Молодого кому
нара»!

І. К.: Якщо говорити щи
ро, то молодих глядачів хо
тілося б бачити на кожній

нашій новій виставі. Але, 
враховуючи загострений ін
терес молоді до своїх суто 
вікових проблем, пораджу 
«Провінціалки» і «Колиско
ву» — у першу чергу. На 
молодь (але не тільки на 
неї) розраховуємо також? 
такі постановки майбутньо
го року, як «Банка згуще
ного молока» Я. Верещака, 
«Підступність і кохання» 
Ф. Шіллера, «Нічний мото
цикліст» Ю. Яковлєва.

Вів розмову В. КОБЗАР.

Заст. редактора 
А. БЕЗТАКА.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
©бластного комитета
ЛХСМ Украины.

На украинском языке. БК 01811.

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського,

Телефони: редактора — 2-54-26, за. 
ступника редактора — 2-53.22; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відді
лів: комуністичного виховання —4-66-79, 
4-64-21; комсомольського життя та еко
номіки — 2-53-94; учнівської молоді І 
соціальних проблем — 2-59-82; фото
лабораторії — 4-64-21; оголошень — 
4-28-96; коректорської — 3-61.83.

Індекс 61103. Обсяг 0.5 друк арк. Зам. «2 517. Тираж 59600.

Газета виходить V акторок,- 
четвер, суботу.

Друкарне імені Г. М. Димитрова У 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.


	3937-1p
	3937-2p
	3937-3p
	3937-4p

