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У четвертому /механо

складальному цеху, де я 
працюю токарем на меха
нічній дільниці, проблем 
з організацією праці ви
стачає. Особливо відчутні 
вони в другу зміну.

Нещодавно я «прогу
ляв» більше години, бо не 

■Л^озли вчасно заготовки. 
<це — наприкінці місяця, 
в той період, коли ми зав
жди «робимо план»!..

Часто-густо трапляється, 
що майже весь робочий 
день набридаємо май
страм, просячи, аби за
безпечили дільницю ро
ботою. От і тепер, зіткнув
шись із фактом незаве- 
зення деталей, підійшов 
до начальника другої змі
ни М. К. Ковальова і по
яснив ситуацію. Шкода, 
що в нас таке трапляється. 
Біда ж у цьому спільна: 
спочатку ніби обіцяють, 
.ми чекаємо. Та скільки ж 
можна отак чекати? По
тім доводиться «наздога
няти час» всілякими ме
тодами.

Якщо говорити про про
дуктивність праці, то ска
жу, ЩО Б другу зміну ЕО- 
уіа значна нижча, ніж в 
першу. Про це знають всі 

наші керівники. Знають, 
але висновків не роблять. 
Майже кожен день на на
шій дільниці хтось про
стоює. Буває, відключають 
електроенергію. Он Ана
толій ЛАарков декілька го
дин протупцював біля 
свого верстата. Під час 
перерви жартували: тре
ба вручну «крутити» елек

тродвигун, тоді й верста
ти працюватимуть.

Замінили оце нам вер
стат. Старенький забрали, 
встановили новий, Тепер 
на новому за зміну об
робляємо втричі менше 
деталей, ніж на поперед
ньому. Чому? Бо не нала
годжений він, як слід.

Як правило, завантажен
ня роботою настає під кі
нець зміни. Ми звикнемо 
до спокою, до вимушено
го байдикування. Буває, 
декого й -на сон хилить. 
Куди там до роботи, а тим 
паче, но голодний шлу
нок.

Можливо й не точно ви
словлююся тут, бо ще де
хто зрозуміє, що в нас ні
де поїсти. їдальня, прав
да, працює й для другої 
зааіни. Однак вибір там 
набагато бідніший, ніж 

для першої. Буфет вза
галі на замку. От де
хто й залишає свої робо
чі місця задовго до пе
рерви, Якби цілий цех зі
брався в їдальні на оті 
півгодини, то, напевне, 
довелося б там простояти 
в черзі не тридцять хви
лин, а годин зо дві.

Незважаючи на ряд 
труднощів, із виробничими 
завданнями працівники 
нашої дільниці справляю
ться. Продукцію майже 
завжди здаємо з першого 
подання, незалежно від 
того, у яку зміну труди
мося — в першу чи дру
гу. Олег Гольшг, Анатолій 
Дмитрієв, товариші по 
Спілці за верстатами по
чуваються впевнено. Ла
диться в них робота. Не
одноразово хлопці здо
бували першість у соціа
лістичному змаганні. Се
ред молоді не підводять 
нас і дівчата, яким особ
ливо важко доводиться у 
другу зміну. Наталка Ли
монова, свердлувальниця, 
постійно перевиконує
змінні норми. По резуль
татах і заробітки — як
що добре трудишся, маєш 
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не менше трьохсот карбо
ванців.

Зрештою, справа не в 
.грошах, а у виробництві. 
Торкнемося якості. Об
роблені деталі ми поста
чаємо на дільницю зва
рювання і складання. Ігор 
Мойсеєнко, молодий май
стер, який відповідає за 
складання секцій для сі
валок, часто говорить, що 
наші деталі набагато кра
щі від тих, що виготовля
ються в інших цехах. Це й 
зрозуміло: кому хочеться 
переробляти свої вироби. 
Хоча працівники держ
приймання інколи й по
вертають. Якщо тут є на
ша вина, ми її не ховає
мо. Навпаки, я як началь
ник поста «Комсомоль
ського прожектора» можу 
сказати — кожен випадок 
браку піддасться серйоз
ній критиці нашими цехо
вими «прожектористами». 
Щиро похвалюся: таких 
випадків в останні місяці 
практично не було.

С. ГОРКУША, 
токар четвертого ме
ханоскладального це
ху виробничого об’єд
нання по сівалках 
«Червона зірка».

м. Кіровоград.

Юрій МУЗИЧЕНКО — молодий механізатор колгоспу 
імені Карла Маркса Кіровоградського району. Зовсім 
недовго працює хлопець у тракторній бригаді, але 
встиг зарекомендувати себе з найнращого боку. Не
дарма й правління господарства довірило йому новий 
ЮМЗ, а бригадир без вагань дає наряди на вико
нання найвідповідальніших робіт.

Фото В. РЕШЕТНИНСЕА.

ЩЕ й ДОСІ, хоч після від
відин Щасливого ми

нуло кілька днів, не зали
шай мене почуггя прови
ни. Бо порадив зопалу 
Сашкові біля бригадиро
вого двору: ти б, мовляв, 
махнув на все рукою та й 
виходив до трактора.

— Так, так. — статечно 
підтримав господар, Ми
кола Михайлович Макси- 
менко. — Голова, він що, 
в батьки тобі, можна ска
зать, годиться...

І тут побачив, як враз 
погасла довіра в хлопце
вих очах. Сашно силувано 
посміхнувся, опустив долі 
голоеу. Здавалося, от-от 
заплаче. Максименко по 
простоті своїй душевній 
ситуацію вчасно не оці
нив, продовжував повчати:

— Хлопець ти нічого, 
можна сказать, хороший, 

'’а от треба ж такому ста
тися...

А сталася, власне, при
года не така вже й поміт
ка. Принаймні в селі про 
неї знають далеко не всі. 
Там. найближчі СашновІ 
друзі та родичі, механіза
тори з тракторної бригади. 
Втім, про все по-порядну.

Десь па початку жовт
ня, коли трудівники міс
цевого колгоспу «Україна» 
впоралися з осіннім комп
лексом, правління виріши
ло, як і щороку, основні 
сили кинути на будів
ництво. Ясна річ, люди з 
розуміння м пост ав ил псь 
до цього: Щасливе плано
мірно забудовується ти
повими будиночками, за
селяють їх сім'ї колгосп
ників. Наш герой, Олек
сандр Пупишкін, тол; 
отримав- від голови вка
зівку: якнайшвидше при
ступити до транспорту
вання залізобетонних плит. 
Сцена та відбулася не в 
конторі, а побіля майстер; 
в і для ремонту тракторів, 
отож спробуємо відтвори
ти її за свідченнями оче
видців.

— Я б з радістю, хоч за
раз, включився в роботу,— 
в і) п р а в д о в у в а не я Олск -
самдр. — Але ж трактор 
до роботи не готовий...

— Що таке?! — сердито 
глянув на нього голова, 
Сергій Суренович Жуфа- 

лаяв. — Ти ж щойно з 
ремонту!

— Який Там ремонт — 
одна назва! — спробував 
поясняти ситуацію Саш
ко. — Передній міст зно
ву треба перебирати.

Голова — людина з ха
рактером, він не став біль
ше вислуховувати:

— Або їдеш, або йди со
бі додому, — мовив він з 
притиском. — Втім, і так 
усе ясно — усуваю тебе 
від роботи!

Він власноручно заглу
шив Т-150.

Олександру тієї миті 
стало аж млосно, ніби по
дих перехопило. Дрібно 

ВИПАДОК ї ЩАСЛИВОМУ
тремтіли руки від хвилю
вання, хотілося кинути 
все й податися світ за очі. 
Проте він знайшов у собі 
сили знову завести трак
тор, відігнати його па 
місце постійної стоянки.

Як розвивалися події 
далі — розповідає мати 
Сашка, Олександра Ан
дріївна Пупишкіна:

— Додому він прийшов 
геть пополотнілий, з від
чаєм глянув на мене: 
«Оце, — каже, — мамо, 
дочекався від голови по
ляки...». Вислухала його, і 
в самої руки опустилися. 
Жив хлопепь тим тракто
ром, днював і почував бі
ля нього, і ось маєш... Му
чився він луже. Почує 
трактор — і до вікна; «Чи 
не мій, бува?». А па очах, 
не повірите, — сльози...

Олександра Андріївна 
зайшла до редакції в один 
із останніх, пронизливо- 
холодних днів оселі. Бла
геньке пальтечко, яскра
ва хустина, пов’язана по- 
сільському — під підбо
ріддя. Сиділа довго — 
відігрівалася. Часом дн- 

вилася запитально: чи ж 
не відриває від справ на- 
гальніших?

— Семеро їх у мене, без 
батька ростуть, — мовила, 
коли прощалися. — І Саш
ко — найперший помічник.

Він і справді роботя
щий, цс підтвердили всі, 
з ким доводилося зустрі
чатися,, І добрий, по-дитя
чому довірливий. Власне, 
він і справді велика дити
на (хай не образиться ва 
пі слова). Щойно випов
нилося вісімнадцять, по
вістку з військкомату 
одержав. Зросту — під сто 
дев’яносто, руки -- велн- 

кі, натруджені^ Кажуть, 
нарівні з усіма працював, 
міг по дві зміни кермо не 
залишати. Але міг і иро- 
мчатпся вулицями так, що 
тільки кури в усі боки роз
літалися. Хлопчисько! Це, 
до речі,’ єдиний недолік, 
який побачив у колишньо
му своєму підлеглому бри
гадир М. М. ЛАаксимснко,. 
Отож і повчав біля свого 
двору:

— Меншим треба трохи 
бути. Ага. Керувати, так 
сказать, теж не просто.

Це він намагався хоч 
якось виправдати голові' 
правління. Хоча, певно, в 
душі розумів: погарячку
вав Сергій Сурсновнч, ку
ди піл цього дінешся.

Миі;ола Михай.товнч нід- 
тнердпп: Т-150 Олександра 
Пупишкіна до роботи був 
не готовий. Не відмовив
ся і від записки-наряду, 
яку тримав я в руках. 
«Так, це я писав завідую
чому майстернею, проспи 
замінити в тракторі перед
ній міст, ресори...».

— То чому ж не засту
пилися за підлеглого?

Промовчав. А на про
щания кинув Саццсові:

— Погарячкував голо
ва, це — факт, але й тобі 
треба бути меншим.

Той не став сперечати
ся, ніби й не чув тих слів. 
Заспішив, обминаючи ка
люжі, до трактора. Ііі. не 
до свого. «Попросив сусі
да підмінити на день, я й 
ПОГОДИВСЯ».

По всьому відчувалося: 
погодився з радістю. Бо 
скучив за два місяці ви
мушеного безробіття за 
машиною, хотів веред ар
мією хоч день, попрацю
вати.

— Ні, дома вів не лс- 

дачкуваи, — пригадалися 
слова Олександри Андріїв- 
нн. — Будуємося ми, от
же по господарству по
рався, па фермі мені до
помагав.

Щодо будови хочеться 
сказати окремо. Зводить 
доярці Пупшпкінін та її 
дітям колгосп будинок. 
Типовий, як усім бажаю
чим. І несподівано знову 
виник конфлікт, який 
Олександрі Андріївні зда
ється продовженням по
переднього.

— Відмовився голова 
робити нам скидку в ціні 
зз матеріали та’ буді
вельні роботи. Це зрозу
мію •— чому? Адже в рі
шенні правління ясно за 
писано: пільги передбачс; 
пі для тих сімей, де два 
члени працюють у кол
госпі. У пас і працювало 
двоє: я тя Сашко...

Я довго розмовляв з 
піонервожатою місцевої 
восьмирічної школи Лари
сою Колісник. Прагнув 
зрозуміти: випадок із
сім’єю Цупншкіпих — не 
поодинокий факт, прикре 
непорозуміння ЧИ ЩОСЬ 

більше? Відповідала Ла
риса коротко, якось не
певно. Врешті, дала зро
зуміти: ■ кореспОИДС1ІТ, мов
ляв, поїде, а мені тут пра
цювати.

—• А чому не звернувся 
Олександр за допомогою, 
скажімо, до секретаря ко
мітету комсомолу? — за
питав.

— Хтозна, — здвигнула 
плечима. — Можливо то
му, що нема у нас його. 
Галя Данилюк виїхала, а 
Тетяна Кініїелюк, котра 
очолювала комітет після 
неї, з літа п декретній 
відпустці.

Белике село Щасливе, 
сучасне. Будиночки тут 
виростають, ян гриби піс
ля дощу. І колгосп <■ Ук
раїна» — не з найгірших 
в районі. Але от парадокс: 
молодь тут практично не 
затримується. Лариса зга
сала: голова, С. С. Жуфа- 
лаян, в одному з виступів 
перед односельцями бід
кався — хто ж працюва
тиме завтра? Тривога та 
небезпідставна: скажімо,
комсомольська організація 
налічує нині лише двад
цять п'ять чоловій, майже 
половина з них — праців
ники дитсадка та школи, 
інших, як ми кажемо, не
виробничих сфер. А моло
ді доярки, механізатори? 
їх обмаль. Не будемо ки
вати на «традиційну» 
неувагу до запитів юнанів 
і дівчат, далекі ми й від 
думки списувати все на 
характер, особисті якос
ті керівників. Є й інші при
чини. Заступник заворга 
Олександрійського райко
му комсомолу Віталій Гру
ша висловив їх кількома 
словами, коли безуспішно 
намагалися ми обминути 
величезну калюжу побіля 
тракторного стану: < От то
бі й агітація, закріплення 
молоді... Походиш отак 
день, то й не захочеш, а 
помчишеп в місто. На ас
фальт!».

Але ж згадаймо Сашка 
Він любить, як зізнався 
сам, рідне село, іншої до
лі. ніж жити й працювати 
тут, собі не бажає. Чи не 
відіб’є цього прагнення 
несправедливість (не по
боїмося цього слова), го
лові)? Погодьтеся, отой 
сплеск емоцій, вихлюпну
тий керівником, намагання

молодь

діяти за принципом: «Яв 
я сказав, то так і буде!».
спричинили юнакові та 
його матері не лише ду-_ 
шовний біль, розчаруван
ня, але й призвели до втрат 
матеріальних. Хлопець не 
працював, хоч зайва ко
пійка сім’ї й пе завади
ла 6, у нього може пере
рватися стаж, що, ясна 
річ. перед службой в аг 
Мі! має неабияке значення.

...Побував у Щасливому 
на кількох вулицях, звер 
нув увагу на двори, дело 
потять на вітрі поліетиле
нові плівки та брезентові 
накриття. То так звані 
«шалаші», невід’ємний 
атрибут сільських прово
дів до армії. Олександра 
Андріївна теж готується 
до цього дня, певво, й 
гостей печислеиппх вже 
покликала. Та тенту не 
зводила — розмістяться 
скромно, в хаті, пе ті в неї 
достатки Та н турбуюгі 
сьогодні матір і!Є ПИШИ: 
проводі), не гучне застіл
ля, я одна-єдннз думка, 
чи ж повернеться Сашко 
до рідного села, забуде 
образу, чи ие зважиться, 
бува, і він міськими при
надами?..

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
коАсунараї».

Олександрійський район.
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РУКУ, РОВЕСНИКУ!ЧАС, ВПЕРЕД!

ХАИ СПОг АДИ ГРІЮіЬ СЕРЦй*
із ткї пам'яткої поїзд- Тоді радянські та іНп.

Коли розмова вдається

УВАГА!

■

школи. Не обійшлрся 
без участі постійного ке
рівника міського політ- 
клубу М. Я. Калінкіної.

мо». Кожному концертно
му номерові передувала 
розповідь з історії ство
рення пісні.

V Сзітлозодському місь- 
* кому Палаці піонерів 
та школярів імені героїв 
«Спартака» відбулося за
сідання політичного клубу 
старшокласників «Час, по
дії, люди». Називалося во
но: «Від Великої Жовтне
вої — до революційної 
перебудови». У підготов
ці засідання взяли участь 
хлопці та дівчата з серед
ніх шкіл №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10.

Ведучими того дня бу
ли Сергій Коваленко — 
старший піонервожатий 
СШ N2 4, та Світлана Єро- 
хіна — учениця десятої

В коротких, лаконічних 
оповідях старшокласників 
(а клуб навчає і цьому) 
оживали дні революції. 
Кожен намагався пов’яза
ти події героїчного мину
лого із днем сьогодніш
нім. У залі звучали рево
люційні пісні — «Інтерна
ціонал», «Варшав’янка», 
«Сміливо в ногу рушай-

1

Особливе пожвавлення 
в юнацькій аудиторії ви
кликали питання, пов'яза
ні з проблемами перебу
дови. Старшокласники ак
тивно включилися в обго
ворення перебудовчих 
процесів у різних галузях 
народного господарства, 
в освіті й охороні здо
ров’я, виказавши при цьо-

КОНКУРС _

му неабияку поінформо
ваність та ерудицію. Втім, 
це теж було не випадко
во, бо цього разу підібра
ти цікавий, глибокий ма
теріал на задану тему 
старшокласникам допо
могли вчителі Г. Фоміна, 
С. Круглякова, С. Беса- 
раб, В. Ткач, Б. Коряка та 
інші.

Т. ГЕРАСИМЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

ки на агітпоїзді «Комсо
молець України» учасники 
кіровоградського міського 
молодіжного клубу «Олім- 

тільки 
сувені- 
ГІочес-

ПАРТІЯ, ДЕРЖАВА, МИ
ПІДБИВАЄМО ОСТАТОЧНІ ПІДСУМКИ

іні-
на-

опортуніс-

«фальшиві

У зв’язку з тим, що із 
цілого ряду причин публі
кація чергового туру КбІІ- 
курсу-вікториіш затрима
лася, жюрі вирішило за
вершити конкурс достро
ково, за підсумками трьох 
турів, а не чотирьох, як 
передбачалося. Отже, пе
реможця буде названо 
сьогодні. Як і було перед
бачено умовами, видруку
ваними в «Молодому ко
мунарі» па початку року, 
ті, хто зайняв перші три 
місця, одержать призи. 
Але спочатку — відповіді 
на зипнтапия.

1. Виступаючи на II з’їз
ді РСДРП (серпень 1903 
року), В. І. Ленін говорив, 
заперечуючи 
тозі Мартову:

«Формулу
друзі» не тільки реакціо
нери вживають, а що та
кі фальшиві друзі є — це 
ми бачимо на лібералах і 
соціалістах - революціоне
рах. Саме ці фальшиві 
друзі підходять до моло
ді з запевненнями, що їй 
не треба розбиратися в 
різних течіях. Ми ж ста
вимо головною метою ви
роблення цільного рево
люційного світогляду». 
(В. І. Ленін, Повне зібран
ня творів, том 7).

2. Після повалення ре
жиму буржуазно-націона
лістичної контрреволюції 
в Єлисаветграді у 1919 
році появилося багато 
розособлених об’єднань 
молоді: спілка комуністич
ної /холоді друкарів, спіл
ка учнів-соціалістів, сту
дентський осередок при

Єлисаветградській органі
зації Комуністичної партії 
та інші. Вони не мали єди
ного керівного центру, 
програми, а тому набира
ли випадкових організацій
них форм.

Ініціативна група моло
дих комуністів звернулася 
в міську партійну органі
зацію із пропозицією ор
ганізувати партію молодих 
комуністів. Члени партко- 
му, знаючи про організа
цію РКСМ, рекомендува
ли ініціаторам вливатися 
о Комуністичну спілку мо
лоді. Для допомоги 
ціативній групі було
правлено молодих кому
ністів Наумова, Линсько- 
го, Корецьку.

16 березня 1919 року в 
Єлисаветграді відбулися 
загальні збори КСМ. У їх 
рішенні підкреслювалося, 
що спілка червоної моло
ді створюється для того, 
щоб готувати зміну стар
шим комуністам, щоб ви
ховувати свідомих і вір
них захисників комунізму. 
Комуністична спілка мо
лоді в Єлисаветграді була 
офіційно створена 19 бе
резня 1919 року.

Перша обласна комсо
мольська конференція в 
Кіровограді відбулася май
же через 20 років після 
цього, у лютому 1939 року, 
після утворення Кірово
градської області. її де
легати представляли одну 
міську і тридцять район
них організацій.

3. У Києві на бульварі 
Тараса Шевченка є пам’ят
ник М. О. Щорсу — ге
роєві громадянської війни

на Україні, чиє життя і 
революційна діяльність 
тісно пов'язані із життям 
іншого народного героя— 
нашого земляка В. Н. Бо- 
женка. Пам’ятник встанов
лено 1954 року. Автори 
пам’ятника — скульптори 
М. Лисенко, М. Суходолоз 
та В. Бородай зобразили 
Миколу Щорса верхи на 
гарячому коні, із рвучко 
піднесеною вгору в рево
люційному вітанні рукою.

4. Червона зірка з яви
лася на кашкетах черво- 
ногвардійців уже в перші 
пореволюційні дні: 
що символізував 
лежність до лав 
кіз Великого 
включав зірку та 
ні молот і плуг 
плуг було замінено 
пом). У роки громадян
ської війни червоноармій- 
ці носили на кашкетах 
червоні зірки.

Головним знаком ра
дянських бійців червону 
зірку було оголошено спе
ціальним 
військради

Червона 
символом бойових і тру
дових перемог радянсько
го народу, символом ін
тернаціоналізму, дружби 
і взаємодопомоги наро
дів, символом миру.

5. II Всеросійський з’їзд 
Рад, який відкрився 25 
жовтня (7 листопада за 
новим стилем) 1917 року, 
проголосив, що Радянська 
влада забезпечить усім 
націям Росії право на са
мовизначення. Через тиж-

знак, 
прина- 

захисни- 
Жовтня, 
схреще- 
(згодом 

сер-

наказом Рев- 
у 1918 році.

зірка нині є

день після цього було 
опубліковано «Деклара
цію прав народів Росії». 
Принципами національної 
політики Радянської влади 
було проголошено рів
ність і суверенність, право 
на вільне самовизначен
ня аж до відокремлення 
й утворення самостійної 
держави, скасування всі
ляких національних і на
ціонально-релігійних при
вілеїв та обмежень, віль
ний розвиток національ
них меншостей, необхід
ність добровільного і чес
ного союзу народів, 
повного взаємного 
вір’я.

«Декларація прав наро
дів Росії» 
подолання 
нерізності 
сприяла зміцненню бра
терської дружби і взаємо
допомоги звільнених на
родів, утворенню першої 
в світі багатонаціональної 
соціалістичної 
заснованої на 
добровільності

Перше місце 
(з результатом 
165 можливих) 
бібліотекар 
спецшколи 
району Катерина КОРЧА- 
I І НА. Вона одержує пра
во па перший приз —• 
пільгову туристичну по
їздку по Радянському Со
юзу. Друге її третє місця 
та цінні призи присуджено 
відповідно кіровоградцю 
Іванові ЧОРНОІВАНУ та 
знам’янчаннну Олександ
рові РЯБОШАПЦІ. Всім 
переможцям конкурсу-вік- 
ториии «Партія, держава, 
ми» будуть вручені також 
грамоти редакції «Моло
дого комунара».

пія» привезли не 
безліч пам'ятних 
рів, проспектів, а й 
ну грамоту ЦК ВЛКСМ— 
за активну участь в робо
ті пересувних засобів про
паганди й агітації 
ВЛКСМ, підготовці 
здійсненні молодіжної про
грами фестивалю Індії в 
СРСР.

Нині, коли триває фес
тиваль Радянського Союзу 
в Індії, пам’ять знов і знов 
повертає у ті дні, коли кі- 
ровоградці міцно здружи
лися із самодіяльними ар
тистами штатів Пенджаб, 
Аріса, Маніпур, Хар’яна, 
їх здружина спільна спра
ва — фестиваль дружби 
двох великих країн.

Один із найбільш хви
люючих спогадів тих днів 
— прощання з індійськи
ми танцюристами та спі
ваками із відомих фольк
лорних ансамблів «Гідда», 
«Холі», «Гхумра», «Черао».

нк й

Тоді радянські та індуські 
аматори сцени обмінялися 
за давнім звичаєм, своїм* 
сценічними принрасами А 
потім представники МОло 
діжного нлубу «Олімпія 
Піднесли на прощання щє 
один презент - балалай 
ну. відомим з усьому світ 
народним інструмент г 
ним керівник індійсько 
делегацн фестивалю на 
*”₽а'НІ’гвРигаАНин гене 
рл н’ с- Сандху побажає 
сфотографуватися на про щання.

Днями кіровоградці на 
писали листа в Індію. Ра 
ЗОМ З НИМ ВОНИ переслал: 
добрим знайа^р кольо 
рові слайди, зняті під ча< 
минулих зустрічей,атакою 
теплі вітання й добрі по 
бажання нинішньому фес 
тивалю. Тепер в «Олімпії, 
чекають відповіді із соняч
ної Індії. Певно, вона н< 
забариться.

На знімках: справа — 
їх подружив фестиваль (на 
передньому плані Н. С 
САНДХУ із сувеніром міро 
воградців): унизу — індій 
ські дівчата із молодіжно
го ансамблю «Гідда* у ро 
сійських національних го 
повних уборах.

Фото В. ФЛОРИНЦЕВА.

вказала шляхи 
національної 

й ворожнечі,

держави, 
принципах 
і рівності.

В конкурсі
149 очок із 

зайняла 
Балахівської 
І Іетрівського

ЖЮРІ.ГОВОРИМО ПРО ПРАВОТУ
«Дай, красуне, двадцять копійок» — під таким 

заголовком 14 листопада ц. р. «Молодий комунар» 
надрукував відгуки читачів на попередні публіка
ції. І ось уже йдуть відгуки на відгуни.

ДО ЧОГО ТУТ 
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ»

Мені важко зрозуміти, 
чого читача із Помічної 
Добровеличківського ра
йоні' Н. Талмазаііа після 
статті «Хто він, сучасний 
циган?» взяв гнів?

Можливо, для II. Тал- 
мазаііа було дивно чита
ти статтю про циган, ад
же про них ніколи і ніхто 
не друкував. Про цю на
родність взагалі забули. 
Мабуть, ними лише тоді 
задоволені, коли бачать їх 
На екрані або ж на сцені.

Таких циган, як брати 
Мусенки (про них я писав), 
не один процент, як висло
вився читач Талмазан.Зви
чайно, с люди цієї народ
ності, наприклад, в Закар
патті, в деяких областях

Росії і т. д., котрі ще до
тримуються старих звичок 
ночового життя. Але біль
шість призвичаїлася до 
осідлого життя, працюючи 
в різних сферах господар
ства. Такі люди цигансьої 
народності є і в нашій об
ласті, І в Полтавській, 
Дніпропетровській, Черка
ській, Київській та інших. 
У П'ятихатському районі 
на Дніпропетровщині один 
циганський юнак — Леонід 
Михайлович Савицьний — 
закінчив середню шнолу з 
золотою медаллю, закінчив 
потім на «відмінно» Гор- 
лівський інститут інозем
них мов, нині він перекла
дач.

На Київщині працює ци
ганка — Романенко Євдо- 
нія Іванівна —муллр-штуна- 
тур. На Черкащині цигани 
трудяться в колгоспах, в 
кооперативах, є серед них 
водії, механізатори тощо.

Мені здається, що ша
новний читач II. Талмазан 
не мав можливості сііі.ч-

куватися з трудолюбиви
ми і чесними людьми, по
дібними до братів Мусен- 
ків.

Звичайно, він міг бачи
ти таких, як сам говорить: 
«Або ворожать на картах, 
або спекулюють дефіцит
ним товаром». Не запере
чую, е й такі. Але всіх мі
ряти однією міркою ніяк 
не можна. Такі люди бу
вають не тільки серед ци
ган, а й серед представ
ників інших національнос
тей. Щодо нечесного жит
тя людини, то, звичайно, 
я повністю приєднуюсь до 
слів редакції: на таке не
подобство правоохоронні 
органи по повинні закри
вати очі.

Я хочу вірити, що не всі 
як читачтакої думки,

Н. Талмазан...
Я- САВИЦЬКИЙ.

с. Рівне,
Нозоукраїнський район.

«ЧИНИЛИ 
СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ
СУД...» .

Прочитав відгуки на пуб
лікації «Молодого кому-лікації «Молодого 
пара» «Дай, красуне, двад
цять копійок».

Згоден із листами 
чів, але один рядок із лис
та В. С. Степаненка мене 
просто обурив. Він пише: 
«Хай Ливадиа не чіпає 
Сталіна — щоб не він, то 
у нас фашисти б хазяйну
вали». Я глибоко не згоден 
із цим. Правильно було б 
сказати, що коли б не Ста
лін, то ми б не зазнали та
ких втрат у другій світовій 
війні, а розвитон нашої 
країни був би нині набага
то вищим. Адже відомо, що 
Сталін створював культ 
особи. Ще до війни він 
разом із Берією знищив 
майже весе командний 
склад нашої армії. Ці зло
чини він здійснив за бруд
ними доносами, в яких бу
ла тільки брехня... і саме 
через ці злочини наша 
країна у перші дні війни

мита-

зазнала величезних втрат, 
У ті тяжкі часи знищува
ли учених і діячів мистец
тва. чинили над ними 
просто-таки середньовіч
ний суд...

У своєму листі я виклав 
лише такі факти, які мені 
відомо. Щоб перекопатися 
в моїй правоті, пропоную 
вам ознайомитися з де
якими публікаціями в га

зетах І журналах. Одна з 
них—у журналі «Огонек». 
Це стаття- «Відкритий лист 
Сталіну». Прочитавши що 
статтю соратника Леніна 
Раскольникова, багато в 
чому переконаєтеся самі. Я 
вважаю, що у період глас
ності треба побільше Дру
кувати такої правди у ма
сових виданнях, щоб від
крити очі на істину таким 
товаришам, як В. С. Сте
паненко та інші.

Прочитавши мого листа 
про Сталіна, можна ноду-

ЗВССТП 
країни 

відтак є 
по під-

діяльносїі з СРСР. 
подібного. Я зви- 

радянський школяр, 
в Олександрії, \ggr~ 
десятий клас. Оо'-

мати, що я хочу 
наклеп на минуле 
та її керівників і 
іноземним агентом 
ривній 
Нічого 
чайний 
Вчуся 
№’17,
би Сталіна та Берії ми ! 
вивчали і обговорювали на 1 
уроках історії СРСР. Не- ' 
мало дізналися від само- ' 
го вчителя історії.

Ще хочу сказати про ва
шу газету. Це звичайне ви
дання, як. наприклад, наш 
«Ленінський прапор», та У 
нашій і не тільни в нашій 
школі цю газету вважають 
комсомольським виданням 
і примушують передплачу
вати. А її не беруть через 
те, що вона нецікава і ма- 
лозмістовна. Я впевнений, 
що мого листа не надр^ 
кують, та сподіваюся, -ч» 
деякі висновки буду'- 
зроблені!

С. ШЕВЧЕНКО.

м. Олександрія.

-



йио^нар»
З грудня 1987 року
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ВИНИ

закін-

>>
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слона- 
нашої

та- 
на-
20 

про 
До-

ком- 
проведенням 

комсо- 
пер-

іЗ НАШОЇ

торгівлю 
газованою 
і морози-

і без 
вини Олек- 

молокоза- 
маслоробно- 

в Світловод- 
будівництво 

Після

або Кілька відповідей начальника 
Кіровоградського житлово- 
експлуатаційного об'єднання
В. П. РОГОЖІ на запитання 
нашого кореспондента

КОР.: — Василю Петро
вичу, скажіть, будь ласка, 
чому ви зволікали впро
довж трьох місяців з від
повіддю на критичний ви
ступ «Молодого комуна
ра»?

— Тут ще треба розібра
тися. Ви навіть не уявляє
те, як багато надходить, 
скарг на нашу адресу. А 
про що ж ви писали? Це. 
напевне, щось про М/КК 
або про клуби?..

ВІДСТУП. Василь Пет
рович но телефону дізнає
ться, хто про ЩО І КІЛІІ 
скаржився зі сторінок мо
лоді жки па житлово- 
експлуатаційне об’єднан
ня. Здивувався, з’ясував
ши, що скарга була опуб
лікована ще першого ве
ресня.

— Нічого конкретного 
не можу сказати. Тоді 
саме я був у відпустці. 
Всі питання вирішував мій 
заступник.

КОР.: — Що ж робити

ГРАФІК?»
Кореспонденція під 

ким заголовком була 
друкована в газеті 
жовтня. В ній ішлося 
недостатній контроль 
линського райкому 
сомолу за 
звітно-виборних і 
мольських зборів у 
винних організаціях райо
ну. На критичну публіка
цію редакція отримала 
відповідь першого сек
ретаря райкому комсомо
лу Сергія ІЗАЩЕНКА:

— Кореспонденцію обго
ворено на засіданні бюро

«Підтвердилися частково...»
ВІДПИСАЛИСЯ

Г ЕМІНАР. пропагандистів, який відбувся в Бобршіці, був 1 
несхожим на попередні: він мав фЬрму заняття-практикуму. 

'фопагандисти моделювали заняття на тему «Розвиток політші- 
:01’ системи, поглиблення соціалістичного самоврядування наро-

'ОЛІТОСВІТА: --------------------------------------------- --------------------

СПОЧАТКУ-
МОДЕЛЮВАННЯ

"----------- -------------------------------------КРОКИ ПЕРЕБУДОВИ

В його ході було опрацьовано методику роботи з творами 
Левків марксизму-ленінізму, партійними документами, навчаль- 
' "‘!;і посібниками й літературою.

І, Дано також рекомендації по проведенню зустрічей слухачів 
партійними та радянськими працівниками «за круглим сто- 

. !*> Пропагандисти одержали консультації по проведенню 
Зичного заняття на тему «Економічне обгрунтування і гро- 

захист соціалістичних зобов’язань на 1988 рік».
І у роботі семінару брали участь досвідчені працівники Ідеоло- 

‘■І0г0 фронту.
3. МИРНЄНКО,

'• бобринець.

А чи справді?
Екскурсовод Олександ

рійського бюро подоро
жей та екскурсій ф. І. 
Бондарчук написав до ре
дакції про поїзку до Світ- 
ловодська групи учнів із 
Балахівки. Обслуговуючи 
цю групу, екскурсовод 
був обурений ставленням 
до екскурсантів з боку 
працівників місцевого 
екскурсбюро, які не зумі
ли забезпечити виконан
ня програми екскурсій.

Разом з тим Ф. І. Бон
дарчук поділився своїми 
враженнями від стану бла
гоустрою міста, висловив 
ряд нарікань і пропозицій 
стосовно обслуговування 
приїжджих на річковому 
вокзалі.

І ось до редакції на
дійшла відповідь за під
писом голови Світловод
ського міськвиконкому 
М. ф. БІЛЕЦЬКОГО:

«Факти, викладені в лис
ті Ф. І. Бондарчука, під
твердилися частково. Екс
курсії по водосховищу 
проводяться згідно догово
ру із Черкаським річковим 
портом, за графіком. Для 
Балахівської спецшколи 
теплохід було замовлено 
додатково, але в зв’язку із 
ремонтами порт його не ви
ділив. Вирушаючи на екс
курсію, позаштатний емс- 
нурсовод Ф. І. Бондарчун 
повинен був уточнити про
граму екскурсообслугову- 
аання.

думаєте? Часу минуло он 
стільки...

— Розберемося. Обов’яз
ково розберемося. Мож
ливо, навіть мц ц відпові
ли. Справою ж займали
ся... До критики ми ста
вимося позитивно. Реагує
мо на всі без виняїку за
уваження. Відразу''ж орга
нізовуємо відповідну ко
місію. Потім, все допав
шись. повідомляємо авто
рів скарг про вжиті захо
ди. Навіть даємо письмові 
відповіді.

КОР.: — Чому ж не на
діслали таку відповідь на 
адресу «Молодого кому
нара»?

— Розберемося..
ВІДСТУП. В. П. Рогожа 

викликав по телефону своїх 
співробітників. Кожному 
говорив, що ці «непорозу
міння» треба якнайшвид
ше ліквідувати. Всі, хто 
заходив у кабінет, стверд
но кивали головами.

— Дайте нам строк, че-

райкому комсомолу. Фак
ти. наведені □ публікації, 
підтвердились. Справді, 
комсомольські збори в лі
карні колгоспу імені Лені
на не відбулись вчасно і 
про це не знали □ райкомі. 
Причина: половина комсо
мольців лікарні були по
слані керівництвом на сіль
ськогосподарські роботи.

Бюро райкому комсомо
лу суворо вказало Олек
сандрі Коломоєць на необ
хідність надалі узгоджува
ти з адміністрацією кол
госпу строки й місце про
ведення комсомольських 
зборів. Попереджені всі 
працівники апарату райко
му ЛКСМУ про суворе до
тримання графіку зборів, 
не допускати перенесення 
зборів без поважних при
чин. Нині комсомольські 
збори в лікарні колгоспу 
імені Леніна проведені.

У місті Світловодську в 
місцях масового відпочин
ку передбачено 
кондвиробами, 
водою, квасом 
вом, але морозиво надхо
дить із перебоями 
паличок — з 
сандрійського 
воду. Нині на 
му комбінаті 
ську ведеться 
морозивного цеху, 
його введення проблему з 
морозивом буде вирішено».

Певно, що така відпо
відь не може задовольни
ти редакцію через деяку 
свою неконкретність. Хто 
і де повинен торгувати 
освіжаючими напоями, 
морозивом та пиріжками? 
Чому їх не виявилося ніде 
на момент екскурсії? Хто 
винен у цьому? Звідки 
висновок, що Ф. І. Бон
дарчук не ознайомився з 
програмою екскурсії, ко
ли він писав про її грубе 
порушення, за яке навіть 
не вибачилися?

Голова Світловодського 
міськвиконкому повідом
ляв також, що копію від
повіді направлено авторо
ві скарги Ф. 1. Бондарчуку. 
Ми вирішили поцікавити
ся, чи задоволений чоло
вік нею. І одержали листа 
такого змісту: ніякого від
гуку із Світловодсьна на 
скаргу з Олександрію не 
надходило. І висновон: чи 
не було пересилання ре
дакцією скарги в Саітло- 
водський міськвиконком 
«пострілом по горобцях»? 

рез день прямо в редак
цію принесемо офіційну 
відповідь. Звичайно, — 
погоджувався В. II. Рого
жа. — ми поступили не
правильно. Та виправимо
ся. Обов'язково виправи
мося. Дайте нам тільки 
строк...

МІНІ-КОМЕНТАР КО
РЕСПОНДЕНТА. Залишав 
кабінет із якимсь дивним 
враженням від зустрічі. 1 ... 
це зрозуміло: на перший» 
погляд, начальник Кірово-« 
градського жіітлово-екс- » 
плуатаціііного об’єднання » 
знає, що на кожне крн-| 
тпчне зауваження треба» 
вчасно давати відповідь.» 
При першому нагадував-» 
ні. Тим більше, що Василь І 
Петрович владним голо-» 
сом начальника говорив,» 
що «відшукають» і впну-» 
питців, котрі так неуваж-» 
по поставились до крити-» 
ки. Та, повірте, не писати» 
про таке просто не мож-» 
на. Хоча б тому, що чиє- 
лснні нагадування, які до-» 
водиться нам щодня иад-$ 
сплати, свідчать про не- $ 
дисциплінованість деяких» 
керівників. Отож ми й ви-» 
рішили переповісти роз-| 
мову з В. П. Рогожею. >>

«Мовчальника» роз- ■-.> 
питував Ю. ЯРОВИЙ. <’

«Шановна редакціє! Звер
гаюся до нас за допомо
гою і порадою. Наша сім’я 
ще молода, але вже руй
нується не з нашої вііші...». 
Лист із такими гострими і 
благаючими про допомогу 
словами надійшов ще у 
вересні. Може, є в ньому 
й перебільшення, але ось 
уже більше двох місяців 
про конкретний стан спра
ви у сім’ї газеті невідо
мо, якщо говорити 
ми листа — «не з 
виші...».

Суть листа. Після
чепця Одеського медінсти
туту із серпня нинішнього 
року за направленням 
Олександр Довгий працює 
в Новгородківській райлі- 
карпі фтизіатром. Житлом 
не забезпечений. Дружина, 
також медичний праців
ник. із десятимісячною ди
тиною знаходиться в Но- 
вомиргороді, у батьків. У 
небл а гоустр оєп і п к в а рт 11 р і, 
яку чоловік наймає в Нов
городці, дружина відмов
ляється жити: холодно, 
волого.

В листі наводиться та
кож виписка із постанови 
Ради Міністрів Україи 
ської РСР зі словами: «За
безпечити у першу чергу 
житлом лікарів, які пра
цюють у протитуберку
льозних закладах...». А 
О. Довгий навіть відкріп
лення не може взяти за 
місцем роботи.

Ми змушені наводити 
зміст цього листа, оскіль
ки вже, більше двох МІСЯ
ЦІВ чекаємо реакції на 
нього голови Новгородців- 
ського райвиконкому М. І. 
Черішшоиа. Але — мов
чання. Доки ще воно три 
ватиме?

ДЛЯ
САНІТАРКИ

Працівники приймаль
ного покою Гайзоронської 
центральної районної лі
карні звернулися до ре
дакції із запитання?л: 
скільки робочих днів по
винна складати профеліл-- 
коза планова відпустка у 
медсестер і санітарок, як
що еони приймають хво
рих хірургічного, гінеко
логічного і дитячого від
ділення, а також обслуго
вують травмопункт?

На запитання відповідав 
завідуючий юридичною 
консультацією обласної 
ради професійних спілок 
М. Ф. ДПІ ДЛО:

— Відповідь на залиган- 
ня можна знайти в листі 
ЦК профспілки медичних 
працівників № 06-3-305 від 
22.05.1984 року. Згідно по
станови Держкомпраці і 
Президії ВЦРПС від 
25.10.1974 року № 298/П-22 
медичним працівникам 
приймального покою бага- 
топрофільпих лікарень 
щорічна відпустка трива
лістю 24 робочих дні на
дається в тих випадках, 
коли воші не менше поло
вини робочого часу об
слуговують хворих відді
лень хірургічного профілю 
в стаціонарі.

ПЕРЕДПЛАТА

»
Г. Мерве з селища Ба- 

лахівка Петрівського ра
йону запитує: «Який поря
док передплати на журнал 
«Сельская молодежь» із 
додатком «Библиотека ге
роики и приключений» —» 
«Подвиг».

На запитання відповідав 
начальник служби по роз
повсюдженню преси об
ласного виробничо-техніч
ного управління зв'язку 
JI. М. РАТУШІІИИ:

— Згідно наказу Мініс
терства зв’язку СРСР 
№ 360 від 13.07.1987 року 
передплата на додаток до 
журналу лімітована й 
оформляється тільки на 
адреси сільської місцевос
ті. Петрівському районові 
виділений ліміт на це ви
дання для сільського на
селення району.

ЗА
МАКУЛАТУРУ

Жителі села Погребня- 
козого Ноагородкізського 
району запитують: де мож
на здати макулатуру і от- 
оимАти книги?

Редакція звернулась до 
директора обласного заго
тівельного виробничого 
підприємства І. 10. НИКИ- 
ШОВА, який повідомив, 
що обласне підприємство 
«Кіровоградиторресур с и» 
заготовляє вторинну сиро
вину в містах Кіровограді, 
Олександрії і Знам’янці. В 
інших містах ти селах за
готівля вторинної сирови
ни здійснюється через си
стему облспоживспілки, 
куди І треба звертатися.
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КІНОЕКРАН ГРУДНЯ
Кінокартину «Завтра була 

війна» поставлено за одно
йменною повістю Бориса 
Васильєва. Ця стрічка при
вертає нашу увагу до тра
гічної епохи «культу особи» 
І викликає гнівний протест 
проти бездушних власто
любців, здатних дискреди
тувати найвищу і найблгго- 
роднішу мету.

«Ми повинні розповісти 
колоді історію чесно, як би 
не було гірко і неприємно. 
Лише тоді ми зможемо ВТІ
ЛИТИ в життя ті грандіозні 
плани, які ставить зараз пе
ред нами партія. Здійснити 
перебудову, переворот у сві
домості ми зможемо лише 
тоді, коли молодь відчує 
себе господарем країни, бу
де гордитися нею. А зроби
ти це можна, лише спираю
чись на історію нашої краї
ни. і на історію того 9 «Б» 
класу із повісті Бориса Ва
сильєва...». Так говорить ре
жисер кінострічки Юрій КА
РА.

Фільмом «Завтра була 
війна» Ю. Кара дебютує в 
кіно. Учень Сергія Герасн-

моИ* (чиїй нам'яті иріісв:’- 
чено стрічку), він успадку
вав від .майстра прагнення 
до глибокої психологічної 
розробки характерів. Особ
ливо це видно у ролях, зі
граних Вірою Алентовою 
(«Валендра») і Ніною 
лановою (мати Іскри),

У ролях учнів 9 «Б» 
лися молоді актори 1. 
ниченко, Н. Негода, Ю. 
хова, Р. Овчинников та ін
ші. Кінофільм знятий на 
Центральній студії дитячих 
та юнацьких фільмів імені 
М. Горького.

Ім'я режисера Михайла 
ШВЕЙЦЕРА давно і надійно 
пов’язане з екранізацією лі
тературних творів і одразу 
викликає в пам'яті ряд зна
йомих назв: «Чужа рідня», 
«Час, вперед!.», «Золоте те
ля», «Втеча містера Мак- 
Кінлі»... І ось «Крейцєрова 
соната». Перенести на екран 
непростий світ толстовської 
прози, сповненої роздумів 
про суть людського існуван
ня, а також саму авторську 
інтонацію — важливе 
складне завдання.

Говорнть режисер стрічки:
— Люблю хорошу літера-' 

туру, Чим вищий її рівень/ 
тим краще для постанов-' 
ника.

Для мене звернення до 
«Крейдерової совати» прин
ципово важливе. Важлива 
насамперед можливість го
ворити про проблеми мо-: 

Рус- ральності в майшнршомуі 
розумінні слова. 1 в ньому| 
я прагнув зберегти вірність^ 
авторові. І

Роль Поздппшева — ноші? 
творча удача народного ар-| 
гнета РРФСР Олега Ян-ф 
козського, позначена глиби-? 
кою розуміння пайскладні-- 
шого літературного 
ріалу, багатством 
кістю -нюансів, 
вістю і силою, 
А. Демидова, Л. 
Шукшина, О. 
О. Кал я гін та інші.

Кінофільм знято на кіно- 
ЄТу Д і І <-: МОСфї Л ЬМ ».

Л. МИСІ-ОРА.
На знімку: надр із 

фільму «Завтра була сінна».

311 я-
Чер- 
Тар-

мате- 
фарб, точ- 
нереконлп- 
В ролях: 
Федосієва- 
Токарєва,

ДІЯ спектаклю відбуваєть
ся в палаті родильного 

буднику, де лежать багато
дітна мати Гульфіпа (М. Єні- 
иа), Валентина (В. Фомен
ко), котра’дуже довго жда
ла свого первістка, Длтнп- 
чеч (О. Окименко), в якої 
дитинка «знайшлася» без 
чоловіка (вважала, що її не 
брали заміж через негарну 

’зовнішність), і Дилема 
(М. Голубева) ця має 
ловіка, але хоче кинутії ма
ля тут, бо воно зв’яже ру
ки, адже їм обом ще вчити
ся треба. Не хоче брати 
внука і дуже ділова свек
руха Дилеми Вазіфа 

жена артистка УРСР 
типова), а її матері Рим,мі 
(Р. .Афанасьева),* особі лег
коважній і безпринципній, 
лікар Айзара Ахатівна 
(С. Лазаренко) сама не до
віряє. Сусідки по палаті і 
вмовляють, і зневажають 
Дилему, та все безрезуль
татно, і ' '.....
зрештою дістається бездіт-

ЧО-

«нічиє» немовля

ми в Уратрі будемо бачити. 
Мартинова, Афанасьева і в 
епізодах показали характе
ри. Короленко, Окименко-- 
донесли тяжкий і невтіш
ний шмат жіночого життя. 
Є тут і варіанти, що при
нижують гідність жінки. їм 
про не краще знати. Та раз 
режисер узявся. мабуть, 
теж знає...

С. М, РОЩИН: А не не 
для них вистава, а для пас. 
Якщо зітхаєте з приводу їх
ніх доль тяжких — значить, 
недаремно ми вийшли на 
сцену.

Мене тільки дивує
чаиия молоді в залі. Мені 
страшно, що
Вас цс не хвилює?

Л. В. КУЦЕНКО, викла
дач педінституту: Ми об
говорюємо твір мистецтва, 
а не проблему!

С. М. РОЩИН: Мистецтво 
й життя взаємно пов’язанії 
Ми хочемо пробитися до вас

ТЕАТР

Дітей

кате- 
котра

мон-

ви мовчите.

вило, незаміжні жінки, а в 
такої, як Дилема, це може 
бути скоріше фінтом, вибри
ком, ексцесом на тлі після
родового нездоров’я орга
нізму і такого ж нездорово
го (чл ненормального, ям 
сказала артистка Окименко) 
явища, як «мода» на 
без ЧОЛОВІКІВ.

Представниця цієї 
горії — Алтипчсч,
благала чоловіків посприяти 
їй у придбанні дитини. Зна
йшовся такий, що погодив
ся, але ж був також інший, 
що висміяв прохачку, Зу
стрівши такого в житті, я 
потисла б йому руку. Бо та
ка Алтипчсч, яку ми бачи
мо в спектаклі, цілком мог
ла б користуватися успіхом 
і вийти заміж. Якщо влее 

нб-
і вийти заміж. Якщо 
за драматургією вона

ЗАМІТКИ З ОБГОВОРЕННЯ ВИСТАВИ «КОЛИСКОВА»

ІМЕНІ КРОПИВНИЦЬКОГОТЕАТРІ
(О. Короленко), 

сльози виплакала 
за штучно пере

БАШКИРСЬКОГО ДРАМАТУРГА Т. МІНУЛЛІНА
У КІРОВОГРАДСЬКОМУ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОМУ

что

І* ■
'.f • •

г.чпуля, то мала б і на 
ні такою постати, чл не 
Для чого ж той самий грим? 
А для чого акторські н ре
жисерські прийоми? Мож
на ж було б зобразити її 
психологічний комплекс ІІС- 
краснвості у звичнішої жін
ки.

Хоча — якщо звернутися 
до реального життя — зван
ням матері-одпначки як пра
пором розмахують і молоді, 
і гарні. Цс вирослі під фан
фари: «Жінка повинна ро
дити, хай і без чоловіка».

«Детей родить — кому 
ума недоставало», — сказав 
класик. А виконати? Який 
це подвиг — ліс до народ
ження приректи дитину на 
безбатьківство? Це є, та чи 
за таке материнство слід 
агітувати?-

Подібною терпимістю ми 
пролили цілі моря дитячих 
сліз. Ми, вибачайте, напло
дили цілі армії дитбуднпків- 
сіжііх сиріт при живих бать
ках, напівсиріт у неповних 
сім’ях, матерів-зозуль і но
мінальних татусів, котрі 
бездумно розкидають по 
світу дітлахів, не вважаючи 
за потрібне піклуватися про 
них. А навіщо? Навіщо за
важати жінкам вершити їх 
добровільне подвижництво?

Закінчила вечір зовсім на 
іншій лоті жінка із залу:

—- Мені найближчий об
раз Валентини. Вона чека
ла свого сина сім років, а 
я п’ять. І чоловік мій чекав. 
Тепер мій син в армії, маю 
й дочку і дуже щаслива. 
Спасибі режисерові що дав 
дитину тій жінці, що її хо
тіла. Спасибі тому Саші зі 
спектаклю, що так терпля
че ждав дитину, не кидав 
сім’ю. За цс вдячна і своє
му чоловікові. Я хочу, щоб 
у нашому житті були щас
ливі родини, було так, як 
сказав Тарас Шевченко: 
■<ІЇ буде син, і буде мати, і 
будуть люди па землі*».

сцс- 
так?

IIій жінці 
котра всі 
в каятті 
рвану першу вагітність...

П’єса суто жіноча, перс- 
» важае прекрасна "'половина 
“ і в залі.

Голос із залу: Питання до 
режисера. Яка мета вашої 
постановки? Чи досяглії вн 
її?

С. М. РОЩИН: Почасти 
досяг. Для мене головне — 
схвилювати глядача. Моя 
концепція: хай такого буде 
поменшё, бо 
виродження 
житті це ще 

шляхи пізнання;на сисні я 
--------------------------------2 гострював обстановку.

B. П. МАРКО, викладач
педінституту: У виставі
жінки бідкаються, що по
забували колискові ліспі, і 
жодного разу вони у вас ие 
звучать!

C. М. РОЩИН: Перепро
бував масу колискових — 
вони сюди не підходять.

Голос із залу: Потрібна 
хоч яка-иебудь!

B. Є. ПАНЧЕНКО, викла
дач педінституту: Вас дра- 
мат у рг і я з здо волы і яє?

C. М. РОЩИН: Ні. Я до
мовився з автором і змінив

: фінал. У Мінулліиа сііекру- 
: ха і чоловік Дилеми хотіли 
' взяти дитину. А Я І!Є захо- 

віддатл. Я віддав 
що заслужила дя- 

правильно її

В/’’ ОЛИ радіо та газети по- 
:Чл відомили про запуск 

космічного корабля «Союз 
Т-12», кіревоградці мали 
особливий привід для ра
дощів: побільшало земля
ків у загоні космонавтів. 
Ще одним «космічним» кі- 
ровоградцем став І. П. Волк, 
який до 1956 року навчався 
в Кіровограді...

Потім були роки напруже
ної роботи і подальшого на
вчання, та Ігор Петрович 
добре пам’ятає початок сво
го шляху у велику авіацію,

ДО ДУМКИ про викорис
тання реактивного 

принципу для мандрівок у 
міжпланетних просторах Ці
олковський, якому б виповни
лося цього року сто тридцять 
років, дійшов ще в молодос
ті. А основний його твір 
«Дослідження світових про
сторів реактивними прила
дами» побачив світ у 1903 
році. Зокрема, вчений писав: 
«...пропоную реактивний 
прилад, тобто еид ракети, 
але ракети величезної, та 
певним чином влаштованої». 
Цей проект стає прототипом 
сучасних носмічних кораб- 
лів.

«Я довів, — зазначав учє-

подібне —- 
людства, 

страшніше, 
не дуже

не
У
а

за-

КОСТЯНТИНЕ
який почєеся на нашій зем
лі. І під час наукових чи
тань К. Е. Ціолковського, де 
був присутнім і автор цих 
рядків, Герой Радянського 
Союзу І. П. Волк, коли я до 
нього звернувся, зробив за
пис для земляків:

«Дорогі ніровоградці! 
вас починалися мої г.з 

типа вартої душі зосталася 

буваю. Зичу вам миру і доб
робуту. І. 5олн».

...Після завершення 
льоту 
доповідав 
результати, 
радянську науку. А потім 
сказав про 
тоеариші-кос/лонавти, 
жас себе спадкоємцем на
укової спадщини засновни
ка космічної теорії К. Е. 
Ціолковського. Сьогодні ми 
знову й знову згадуємо про 
цю незвичайну людину. Е 
чому ж секрет цієї невси
пущої пам яті?

. '■ У 
_____  ____ льотні 
університети. Звичайно, час- 

у мені. Я цього ніноли не 33-

по- 
льотчик-космонавт 

про 
які

одержані 
збагатили

те, що, я>< і його
вва-

ний, — що ЕибухоЕа речо
вина (якщо її, зрозуміло, 
взяти у достатній кількості) 
може дати яку завгодно 
швидкість апарату, в якому 
вона вибухає...».

Ціолковський вивів основ
ну формулу руху ракети, 
яка була названа його іме
нем. Порадив використову
вати для реактивного дви
гуна рідке паливо, запропо
нував способи термоізоля
ції камери для горіння. Він 
розробив теорію багато
ступеневих ракет тощо.

Самоук-вчений був і ви
нахідником. У 1897 році 
збудував аеродинамічну 
трубу — першу в Росії, за 
допомогою якої експери
ментально вивчав опір тіл 
різної форми у повітряно
му середовищі. Власноруч
но виготовив макети й ок
ремі деталі дирижаблів на

«Молодой ессммунер» — 
орган Ккрсвогрвдсного 
областного комитете 
ЛНСМ Украины.

Но украииском языке,

верстаті, що стояв у його« 
домашній майстерні. <

«Все своє життя я мріяв* 
своїми працями хоча бтро-і 
хи просунути людство впе-: 
ред, — писав основог.о-: 
ложник космонавтики. —і 
Тільки Жовтень приніс ви-' 
знання працям самоука».

1921 року постановою 
Раднаркому вченому Суло 
призначено особисту пенсію, 
у 1924 його обрали почес
ним професором Військово-

чоло-

залу: 
двічі, 

виходи

Повітряної Академії імені 
М. Є. Жуковського, а із за
снуванням Реактивного на
уково-дослідного інституту 
в Моснві — почесним чле
ном технічної ради. У 1932 
році Ціолковського^ наго
роджено орденом Трудово
го Чєвеоисго Прапора.

1954 року Академія наук 
СРС.Р заснувала Золоту ме
даль імені К. Б. Ціолновсько- 
го за досягнення в галузі 
космічної науки і техніки. 
Його іменем названо кра
тер на Місяці, Державний 
музей історії космонавтики, 
педінститут у м. Калузі.

В наш час наукові ідеї 
Ціолковського реалізуються 
в нових проектах і кон
струкціях радянської кос
мічної техніки, а його жит
тя залишається взірцем са
мовідданого наукового по
двигу в ім'я людства.

С. БОНФЕЛЬД, 
голова обласної секції 
пам’яток науки і техні
ки Товариства охорони 
пам’яток історії та куль
тури.

♦
- ті в їм 

людині, 
тину і 
вас.

В. М. МАРКО: Як 
Дилема почувається в 
ролі?

М. ГОЛУБЄВА: Ненавид
жу її.

В. П. МАРКО: П’єса ви
грає матеріалом, яле декла
ративна. Конфлікт тут не 
між людьми, а в кожного 
всередині. Я переживав за 
актрис, але дарма —- обра
зи вовн створили. Єиіяа 
грає рідкісну жінку, яка 
«любить красиві слова», іде 
легко по життю. Фоменко— 
дружину, що любить свого 

♦ чоловіка. Скоро таких тіль-

ІІИХО-

: наша 
такій

як до громадян! Багато з 
нас душевно сплять.

С. Г. БАРАБАШ, викла
дач педінституту: Молодим 
усе це треба пережити, Але 
вони співчувають. Ви звер
нули увагу, як це сприймав 
зал? Тривожно. А драма
тургічний матеріал є тільки 
для Гульфіни — Єпіпої. 
Дилема взагалі виключена 
з половшій спектаклю. Є тут 
проблема жінки, що народ
жує дитину без чоловіка. 
Проблема вчорашнього дня. 
Сьогодні ми ставимося до 
цього інакше: жінка повин
на родити! Хай без 
віка.

Молодий чоловік із 
Дивився спектакль 
Подобається. Але
артистів і світлове оформ
лення недосконалі.

Ще один молодий чоловік: 
1 світлотехніка, і музика да
лекі від бажаного. В опера
торській під час спектаклю 
перебалакувалися!

В. €. ПАНЧЕНКО: Дра
матургія плакатна,

• Найцікавіша роль 
фіни. Сподобалась 
монологи, звернені 
віка Саші, — сама 
і душевна чистота. Дилема 
піввиставн дуже одноманіт
но перебувала в ліжку. Що
до оформлення. Що то на 

' і — фікус, ло
се дзвін о- 

із літнього кафе?
М. РОЩИН: Лотос.
Є. ПАНЧЕНКО: Ко-

паївиз, 
у Г уль- 
Валя: її 
до чоло- 
ніжпість

задньому плані
тос чи поламаний
чоя»

С.
В.

дискова обов’язково потріб
на. 1 грим слід змінити, а то 
у родильному будинку жін
ки — наче зі сторінок «Бур
да модеи». Найменше цс 
стосується Валі й Алтипчсч. 
Словом, п’єса ця — агітка, 
набір рекомендацій, і зігр- 

.на краще, ніж написана.
Як присутня на обгово

ренні дозволю і собі кілька 
слів.

Знаю текст п’єси і більше 
сприймаю авторський фінал, 
коли Дилема бере свою ди
тину. Вів ближчий до жит
тя: кидають дітей, як нра-

Н. ДАНИЛЕНКО.
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