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РІШЕННЯ ЖОВТНЕВОГО
(1985 р.) ПЛЕНУМУ

ЦК КПРС—СХВАЛЮЄМО!

ЦЕ НАМ БЛИЗЬКЕ
З великим хвилюванням і заці

кавленням знайомилися члени на
шого екіпажу із матеріалами жовт
невого (1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. Повністю схвалюємо ми 
Постанову ЦК КПРС «Про проек
ти нової редакції Програми КПРС. 
змін у Статуті КПРС. Основних 
напрямів економічного і соціаль

ного розвитку СРСР на 1986—1990

роки і на період до 2000 року», 
яка є свідченням дальшого розвит
ку радянського суспільства, запо
рукою успішного руху вперед по 
шляху прогресу. Особливо близь
ким нам, виробничникам, той 
пункт Постанови, де ставиться 
завдання інтенсифікації Еироб- 
ництва, посилення режиму еконо
мії, вдосконалення стилю роботи.

Наш КМК (керівник — комсо
молець Олександр Чернега, груп- 
комсорг Леонід Лозовий) — один 
з кращих на Гайворонському під- 
відділку Знам’явського відділка 
Одеської залізниці. Всі вісім чле

нів — трос молодих комуністів і 
п’ятеро комсомольців —« ударники 
комуністичної праці. За 9 місяців 
наш екіпаж заощадив 16 тонн 
умовного пального, на якому про
ведено 14 поїздів. Нині, не зни
жуючи темпів, ми працюємо на 
ударній передз'їздівській вахті.

Так трудиться не один наш екі
паж. Ще до 10 серпня виконав 
завдання п’ятирічки колектив на
шого депо. ,

В. КАЛЕНИИ, 
машиніст Гайворонсьного ло
комотивного депо, молодий 
комуніст.

■сьогодні

Оцінку дасть врожай
КУКУРУДЗІ —

КОМСОМОЛЬСЬКУ
ТУРБОТУ Міцна нормова база, хороший догляд 

за тваринами, еноиомне ведення госпо
дарства — це основа успіхів тварин
ницької галузі. (1 стор.).
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Від пагорба до кукурудзя
ного поля, паче б то й рукою 
подані. Але агрегати здаються 
не більшими від сірникових 
коробок, і гудіння моторів 
ледь-ледь чуги. Я уявляю, як 
щедрим потоком б’ють в ку
зов трактора важкі качани,

зосереджено заклопотані об
личчя Петра Кулика, Миколи 
Федорчука, Віктора Дирпни, 
інших... і на душі стає трохи 
сумно. Поріділи ряди моло
дих кукурудзоводів. Ще на
весні їх було десятеро вдвох 
надійних ланках. А сьогодні— 
лише семеро в одній. Та й то 
з тих, хто закладав основу

Під час літніх канікул комсомольці Олексіївсьної серед 
ньої школи працювали на різних ділянках сільсьногосподар 
ського виробництва радгоспу „Оленсіївсьний». Старанну 
працю більшості з них відзначено подяками і цінними по
дарунками.

Сьогодні, коли збирання пізніх культур потребує опера
тивності, номсомолія школи прийшла радгоспним трудівни
кам на допомогу. Зараз вони старанно працюють на очи
щенні кунурудзи. Тон у роботі постійно задає секретар ко
мітету комсомолу школи Наталія Кунілєвська. Вона особис
тим прикладом у праці веде за собою спілчан. Слідкує за 
якістю роботи, старається організувати роботу і розподіли
ти учнів так, щоб продуктивність праці була найвищою.

На знімках: Люба ПОПОТІЙ, Світлана НАСЕЄВА, Ла
риса МАТЮШЕНКО, Віктор ЗАЧЕПА та Світлана КУЛІБІДА 
доочищають і сортують кукурудзу.

сьогоднішнього врожаю, ледь 
половина залишилася.

Узагалі, кукурудзу лід ком
сомольську опіку беремо не 
вперше. Минулого року слова 
«кожен третій гектар — ком
сомольський!» стали нашою 
кровною справою. Тоді вико
нали великий обсяг робіт па 
кукурудзяному полі. Та й уро
жай як для наших земель 
взяли непоганий — більїіїе 
сорока центнерів з гектара. 
5І..ЛИ серйозні плани й на рік 
нинішній. Коли правління ви
ділило під нашу відповідаль
ність 490-гектарну площу, 
вирішили псе зробити для 
того, щоб результат був ще 
ВИЩИМ.

Спочатку було все гаразд. 
Самі сіяли, самі добрива 
вносили, сходи обробляли.

Та під час хлібозбирання від 
ланок не залишилося й сліду. 
Господарство ваше з «серед
нячків». тож механізатори в 

пору — нарозхват. 
Слоном, до «осиротілого» по
ля хлопці повернулися лише 
восени. Та в то не всі.

До пізнього вечора не сти
хають на полі мотори. Прав
да, урожай, меншай минуло
річного — но 38—40 центне
рів з гектара. Виший показ 
ник* від ссредвьоко.тгоспного. 
але все ж хочеться молодим 
кукурудзоведам ще кращого 
результату. Тому в стараю
ться, щоб працювати без 
втрат. Все роблять, щоб і час 
дорогоцінний берегти. Ось, 
скажімо, вийде з ладу ком
байн, або трактор — полови
на гуртом техніку ремонтує,

інші за них норму виконують. 
І темпи кукурудзозблрання 
ие падають.

Па своїх комсомольських 
зборах молоді механізатори 
вирішили задля корнеті спра
ви «дещо» підкорпгувати роз
порядок трудового дня: обід
ню перерву скоротити до 
двадцяти хвилин. Причому і 
в цей час роботи на полі не 
припиняються. Правду в на
роді кажуть, що справжній 
хлібороб знає ціну погожим 
осіннім дням.

Хороші хлопці в лапці, бо
йові. Самі за врожай уболі
вають та й іншим спокою ие 
дають. Буває, з транспорт
ним забезпеченням не псе га
разд, або агро- чи інженер
на служба про кукурудзяне 
поле <.забуде» — одразу всіх 
па ноги піднімають...

Хоча, як кажуть, і не хлі
бом єдиним... Під час корот
кого перепочинку хлопці об
мінюються думками на зло
боденні темп. Гаряче, скажі
мо. обговорювали результати, 
поїздки у Францію Генераль
ного секретаря ПК КПРС 
.М. С. Горбачова. А допома
гає молоді в проведенні ЦИХ 
пол і гінформ ані її партгру пор г 
тракторної бригади‘А. Д. Ша- 
батін. Зовсім недавно па за
прошення механізаторів до 
них з лекцією прийшла вчи
телька місцевої школи Т. X. 
Рідевгер.

А. ЦИДУЛЯК, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу імені 
Димитрова.

Бобринєцький район.

З кожним роксм зростають фонди біб
ліотек Олснсандрії, збільшується кіль
кість читачів у них. Це — теж один з 
проявів невсипущої турботи партії г,рс 
виховання нової людини, про утверджен
ня комуністичних форм життя нашого 
суспільства.

Матеріали виїзної редакції „Молодого 
нсмунара» в Олександрійському районі 
читайте на 2 —3-й стор.

Кричать болільники, суддя дає свисток 
і м'яч розігрують із середини поля... 
(Спортивну добірну читайте на 4 стор.).

НА ГОЛОВНОМУ НАПРЯМКУ
Облітають жовтила лис

тям клени, горять осіннім 
вогнем берези, пустіють 
поля. З центральної траси 
Кіровоград — Долинська, 
між двома паралельними 
лісополосами, добре про
глядається Чечєліївська 
молочнотоварна ферма 
№ 2 колгоспу імені Шев
ченка Новгородківського 
району. Біля ферми дбай
ливі руки скиртувальників 
заклали дев’ять скирт гру
бого корму. Тож тим, хто 
буде доставляти його зи
мою в тваринницькі при- 
//.іщення, значна полегкість 
і зручність. А нині стоять 
вони непорушно, як тим
часові пам’ятники напру
женого хліборобського лі
та. Підсилюють золотавим 
блиском соковитий осін
ній колорит природи, 
контрастуючи з побілени
ми корпусами корівників і 

телятників. По всьому вид

но, що початок зимово- 
стійлового утримання тут 
уже зустріли давно.

Не можна сказати, що 
господарникам легко вда
лося здійснити ремонт 
приміщень і фер/лського 
обладнання. Особливого 
клопоту завдав чотириряд
ний корівник. Тут, ще ми
нулої зимівлі з ладу (за 
давністю часу) вийшла во
догінна система для напу
вання корів. Тож тільки-но 
тварин перевели на літньо- 
табірне утримання, систе
му демонтували. Сподіва
лися на швидке одержан
ня необхідного розміру 
труб. Та час спливав, а тру
би не надходили. І тоді 
члени партійного бюро, 
комітету комсомолу, го
ловні спеціалісти госпо
дарства взяли цю пробле
му під. сеій контроль Бу
ло вирішено в терлліново- 
му порядку організувати 

спеціальну ремонтну лан
ку. Частину труб викори
стали із старої системи, а 
частину застосували труби 
меншого діаметра. Нині 
чотирирядний працює на 
повну потужність. Правда 
не за всіма технологічни
ми нормами, — та в цьому 
бини тваринників нема. Во
ни своє зробили чесно і 
вчасно.

Нині тваринники ферми 
працюють вже в рахунок 
дванадцятої п’ятирічки. 
Одинадцяту ж завершили 
в переддень 50-річчя ста- 
хановського руху. В цей 
день колектив ферми за 
досягнуті успіхи в соціа
лістичному змаганні на 
честь 50-річчя стаханов- 
ського руху був нагород
жений почесною грамотою 
районного комітету Ком
партії України та виконко
му районної Ради народ
них депутатів. Цієї високої 

нагороди удостоїлась і 
керівник комсомольсько- 
молодіжного колективу 
доярок Раїса Хваста

У відповідь на високу 
нагороду тваринники фер
ми, ставши на трудову 
вахту по гідній зустрічі 
XXVII з’їзду КПРС, зобо
в’язалися виробити 137 і 
продати 168 тонн молока 
додатково до плану 1985 
року, а план двох перших 
місяців 1986 року переви
конати по виробництву мо
лока на 6 і продаж на 18 
тонн.

Проте, попереду нові 
завдання, напруженіші і 
відповідальніші. Вже в на
ступному році тваринни
кам необхідно ПІДВИЩИТИ 
надій на корову в серед
ньому на 100 кілограмів. 
Фініш нинішньої п’ятиріч
ки і старт дванадцятої ви
падають на період зимівлі 
худоби. А він, як відомо,

ТВ АРИННИЦТВО - [(' 
УДАРНИЙ ФРОНТ

ІЇ1ППЛпПїїйНПЇПТППП)ІІІІ1ИІНїіНШПіЯЖ10ІИЇйиіЯПППППііПШ1і11І^>.-------

завжди був випробуван
ням для тваринників. Та 
все залежить від організо
ваності, вміння по-госпо
дарському розпорядитися 
надбаним влітку від 
умов праці, побуту самих 
тваринників.

Стійлове утримання тва
рин уже розпочалося. Цьо
го року боно настало рані
ше, ніж, скажімо, торік. 
Та вступили в нього госпо
дарі організовано. Про це 
свідчать показники роботи 
колективів ферми. Добо
вий надій молока на ко
рову майже на 3 кілогра
ма вищий, ніж у цю пору 
торік і складає 11 кілогра
мів. Б раціоні корів силос, 
кормові буряки, грубі кор
ми. Днями механізатори 
почали на різних ділянках 
четвертий і п’ятий укіс ба

гаторічних трав. Це дозво
лить тваринникам збалан
сувати раціон по білку, 
що значною мірою вплине 
на продуктивність корів. 
Все це об'ємно віддзерка
литься в кінцевих резуль
татах соціалістичного зма
гання, тон у якому сьо
годні задають ветеран 
ферми Ніна Кирилівна 
Кравченко та групкомсорг 
КМК Тетяна Остроух. Кож
на з них уже одержала за 
9 місяців понад три тисяч; 
кілограмів молока на ко
рову. Нині на цей рубіж 
виходить переважне біль
шість доярок ферми, а лі
дери беруть напрям на 
чотиритисячний надій.

С. МИКОЛАЄНКО. 
Новгородківський район.



«Молодий комунар-----

МИ ІДЕМО, МИ БУДЕМО ІТИ,І ИИ ПІЧ
ВИЇЗНА РЕДАКЦІЯ

МОЛОДОГО КОМУНАРА»
В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ

РАЙОНІ

ЦИФРИ І ФАКТИ
ф Нині в системі комсомольського політнавчання й 

економічної освіти Олександрійської міської комсо
мольської організації навчається 4387 чоловік.

ф За п’ять років нинішньої п’ятирічки кількість 
КМК на підприємствах міста зросла на 57. Сьогодні 
у 142 КАЇК трудиться близько 2,5 тисячі хлопців і 
дівчат.

ф 62 проценти секретарів первинних комсомоль
ських організацій міста — комуністи. Майже кожен 
третій групкомсорг трудових колективів Олександрії— 
член КПРС.

ф У школах, професійно-технічних училищах, тех
нікумах Олександрії нині навчається більше 5,5 ти
сячі комсомольців.

ВІЗЬМИ ПРИКЛАД З КОМУНІСТА

РОЗВІДНИК НАДР
це 
він

на- 
по-

Не кожен шахтар може 
себе так назвати: розвід
ник надр. Бо спеціальнос
тей у шахтарській профе
сії багато. Я кажу про 
Віктору Архиповичу і 
погоджується:

— Розвідуємо, така 
ша робота... Я, правда,
чинав не прохідником.

Ми бесідуємо в його за
тишній квартирі на Черво- 
ностудантській. Він довго 
розминає цигарку в паль
цях, думає щось, згадує ті 
перші свої трудові роки. 
Починались вони в дале
кому від Кіровоградщини 
Сибіру.

— Під час війни батько-
У 

за- 
в 
в 

на

за сестра евакуювалась 
Кемеровську область, 
лишилась там жити, а 
1954-ому, коли батько 
листі був поскаржився
засуху, скруту, — покли
кала до себе. І хоч знав 
батько, що ненадовго ви
їжджаємо з дому, але й 
крихти не вагався чогось. 
Може тому, що тоді всі 
кудись їхали — на будо
ви, на цілину...

Тоді всюди були потріб
ні робочі руки і, довго не 
роздумуючи, Прохоренки 
пішли працювати в 
цевий колгосп («За 
заробили три тонни

роздумував: «На шахту!». 
В шахту він ще не спус
кався, але вже бачив себе 
шахтарем — в цупкій бре
зентовій «робі», з лампоч
кою на касці, і одні лише 
зуби та очі блищать. В 
цьому йому вбачалось 
щось романтичне, навіть 
саме слово йому звучало 
незвичайно, не так, як усі 
— шахтар.

І почалися шахтарські 
будні. Спочатку працював 
на .поверхні.

— Робота тоді веселою 
була — трудились ми «по 
виклику», тобто перерви в 
роботі часом тривали по 
кілька годин, а поряд за 
250 метрів — танцюваль
ний майданчик... Бригадир 
відпускав, але наказував: 
«На збори — кілька хви
лин, щоб як солдати!» — 
розказує Віктор Архипо
вич, і посміхається. Звідти, 
з Сибіру, привіз він 
Україну дружину.

Там здобув ще одну 
шахтарську спеціальність— 
наваловідбійник. Нині вона 
називається солідніше: гір
ничий робітник очисного 
вибою. За майже трид
цять років шахтарського 
стажу не раз доводилось 
міняти спеціальності. То
му так він легко судить 
про всяку підземну ро
боту.

Додому, на Олександрій- 
щину, він 
рез п’ять 
дом, хоча 
навчання,
кидала його, як не поки
дає нині — дарма, що 
вважається Віктор Архипо
вич одним з найкращих 
наставників об’єднання 
«Олександріявугілля». За
раз він згадує з вдячністю 
людей, які для нього 8 
житті зробили багато, зга
дує своїх наставників:

на

не
це 
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цим
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осінь 

хлі
ба — зима нам бачилась 
уже не такою голодною, 
як досі»). Комсомолець 
Віктор Прохоренко все ще 
вагався — куди податись: 
в робітники чи хлібороби? 
Народився в селі, змалеч
ку знайомий з ремеслом 
хліборобським, але й шах
ти близько (Головківка, 
село його дитинства, по
ряд з Олександрією), ма
нили вони. Манили й там, 
на сибірській землі. І коли 
батько одного зимового 
дня після вечері, сидячи 
за столом, запитав його, як 

збирається жити, не

повернувся че- 
років із досві- 
й тоді спрага до 
до знань не по

І далі з

■Ь=

О. М. Чуба з тої далекої 
землі сибірської, свого 
бригадира Івана Макаро
вича Хворостину (нині він 
пенсіонер, але ще добу
ває вугілля на «Ведмежо- 
ярській» — не сидиться 
вдома ветерану)... Розка
зує про своїх наставників, 
і коли я раптом запитую, 
чи ж важко бути ним, на
ставником, Прохоренко 
вмовкає. Знаю, що на 
запитання одразу 
повіси.

— Я задумався 
шість років тому,
комітеті комсомолу нашої 
шахти запропонували мені 
очолити комсомольсько- 
молодіжну бригаду. А вже 
через кілька днів зрозу
мів, що значить бути на
ставником...

Бригаду комуніст Про
хоренко зібрав таку, що 
дехто з бувалих шахтарів 
тільки головою крутив 
від здивування: дивак-чо- 
ловік. До бригади Прохо
ренко вписав лише трьох 
досвідчених прохідників, а 
решта 23 члени бригади— 
випускники гірничого учи
лища. Навіть в комітеті 
комсомолу, в партком! ва
галися — не легко буде 
справитися, мовляв, з но
вобранцями, це ж майже 
бригада новачків. Але 
Прохоренко був іншої 
думки — люди дорослі, 
до серйозної справи бу
дуть ставитись серйозно. 
Хоч і знав: чимало дове

деться зробити, аби ці сло
ва усвідомив кожен. Бо в 
бригаду потрапили всякі. 
Характери гартувались 
нелегких, часолл навіть 
критичних буднях.

— Бойове хрещення, 
можна сказати, бригада 
приймала в Новомиргоро- 
ді. Тоді там ще тільки за
кладалася шахта. Ми, про
хідники, нарізали лаву.

в 
в

Ось там і виявилось: хто І 
на що здібний і хто що 
може. Працювалось із на
строєм. Девіз наш тодіш

ній пам'ятають хлопці й до
сі: «Далі вперед — ближ
че додому». Тоді вони 
вперше від рідного дому 
були відряджені на такий 
чималенький строк — ску
чали, — Віктор Архипович 
розказує про це так, наче 
той випробувальний урок 
вони проходили минулого 
місяця.

Сьогодні Прохоренкові 
учні вже й самі наставни
ки: шість років у такій 
бригаді — великий досвід. 
Віктор Архипович назизає 
Сергія Щолокова, 
бригадира 
Гордиться, 
його учня вибрали у члени 
парткому шахти. Серед 
найкращих молодих гірни
ків в об’єднанні назива
ють Миколу Смоляра, 
Олександра Ярозого, Ва
силя Ледньова та інших із 
нинішньої бригади про
хідників шахти «Світло- 
пільська» повного кавале
ра знака «Шахтарська сла
ва», кавалера двох 
нів «Трудова слава» 
Прохоренка.

Про своїх хлопців 
гадир розказує з любов’ю. 
Гордиться успіхами їхніми 
(бригада вже виконала 
п’ятирічний план), живе 
їхніми радощами («А не
давно в Миколи Смоляра 
два хлопці народились — 
шахтарсько поповнення...»). 
І вже прощаючись зі мною, 
додаз:

— Завтра 
свідчитись, 
зайвого не 
про хлопців — у будинку 
культури шахти «Світло- 
пільська» вшановувати
муть наставників...

На вечорі побував наш 
фотокореспондент Василь 
Гриб. Цей знімок — звід
ти: В. А. Прохоренко зі 
своїми хлопцями Сергієм 
Жежелем, Миколою Смо- 
ляром і Сергієм Кривен
ком.

Новосілля—це свято
72 сім’ї святкують НІШІ ново

сілля в новому будинку на ву
лиці Шевченка. Цей будинок 
загальною житловою площею 
3568 квадратних метрів здали 
напередодні Дня Конституції 
СРСР олександрійцям буді
вельники тресту «Олександрія- 
важбуд».

Прискореними темпами зво
диться також дев’ятиповерхо
вий красень на 216 квартир по 
проспекту Леніна, замовником 
якого є виробниче об’єднання 
«Олександріявугілля». Недавно 
будівельники достроково здали 
два під’їзди цього будинку. В 
цьому ж мікрорайоні, який має 
назву Південний, здано пуско
вий комплекс професійно-тех
нічного училища електромеха
нічного заводу.

Олександрія пишається обно
вами.

Подорож до Вінниці
Часто комсомольці міста орга

нізовують цікаві подорожі міс
цями бойової і трудової слави 
наших батьків, відвідують па
м’ятні місця великих людей, за
повідні куточки природи нашої 
країни. Ось і недавно спілчани 
рудоремонткого заводу побува
ли у славному місті на Півден
ному Бузі — > місті Вінниці.

Гостинно зустріли їх вінни
чани на туристичній базі «Лас
тівка», організували захоп
люючу екскурсію містом. А по
тім були пам’ятні відвідини лі- 

| тературно-меморіального музею 
класика української літератури 
Михайла Коцюбинського, неза
бутні кілька годин перебуван
ня в садибі-музеї відомого 
всьому світові російського хі
рурга М. 1. Пирогова, а також 
в усипальниці, де досі зберігає
ться забальзамоване тіло зна
менитого лікаря.

Кількаденна подорож запа
м'ятається надовго.

«Книга в нашому

КОР.: Олександрія — місто 
новобудов. Степане Олександ
ровичу, ви, як голова планової 
комісії, певно, можете най
краще розповісти про них і 
сьогоднішні, й ті, які прикра
сять місто у наступній п’яти
річці...

С. О. ЧО₽НЕНЬКИЙГ:_ Це 
не так легко зробиш - Тому 
скажу про найхарактерніші, 
так би мовити, новобудови: 
профтехучилище електроме
ханічного заводу на 720 
місць, дитсадок виробничого 
об’єднання «Олександр іяву- 
гілля» па 320 місць... Цього 
року в місті вже збудо^Ь-'ю 
жнгла площею 28 тисяч квад
ратних метрів, а до дня від
криття XXVII з’їзду ІхГІРС 
буде здано в експлуатацію ще 
39 тисяч. Серед об’єктів соц
культпобуту, які будуть вве
дені в дію в найближчому 
майбутньому — магазини 
«Промтовари • торговельною 
площею 352 квадратних мет
ри, «Хліб» (80 квадратних 
метрів). Будинок книги, дві 
ощадкаси, пункти хімчистки 
й прокат;.... З січня 1986 ро
ку розпочнеться будівництво 
великого сучасного Будинку 
побуту. ль

В наступній ц'ячпДфі на 
капітальне будівництво буде 
направлено 404 мільйони кар
бованців. Буде введено в д ю 
вуглерозріз <■ Костянтин 1В- 
ськнй», продовжено (рекон
струкцію брикетних фа&хнк 
« Д и м и тр і вськ а », .«Б а й . гЖ в -
ська», ІЕЦ №№ 1-2, 3, по
треба якої є особливо гост
рою, ряду промислових під
приємств. На 27 мільйонів 
карбованців більше, ніж у ми
нулій п’ятирічці, буде на
правлено па будівництво ' 
Об’єктів невиробничої сфери. 
Плануються ввести в дію 320 
тисяч квадратних метрів жит
ла, дві загальноосвітні школи 
на 3296 місць, сім дитячих 
садків (1900 місць), новий 
корпус педагогічного училища 
па 1568 місць, готель, АТС, 
профілакторій вугільників, 
профтехучилище заводу ІІТО 
тощо. Зростання міста вима
гає також будівництва само-

тічного каналізаційного ко
лектора, транспортної роз
в'язки, ряду інженерних 'ко
мунікацій...

КОР.: Така напруженість 
планів, безперечно, вимагає 
яноме>^~*иУаціональнішого ои- 
норисД^ія внутрішніх ресур
сів, рольного витрачання ма
теріалів, чіткої організації 
планування й виробництва. 
Однак, як свідчать факти, не 
завжди впорядкування міста.

рпом<
Оленсандрія — місто, г.не швид 

стає. Проблеми росту (зони, пя від 
діалектикою розвитку} не омину« 
Од того, наскільки оперативно, лс 
ці справляться з ними, багато в чо* 
день міста, добробут його мешнаї 
стаючих потреб радянських люд 
соціалізму. На шляху до його р- аі 
місця безгосподарності, нехлюне- 
байдужості.

Про все це йдеться у розмові К' 
го комунара. з головою пяаносої 
ського міськвиконкому С. О. Чо] 
відділом комунального господа 

1ф»К. Моциим, заступником голос 
і^Віініки № 2 А. I. Лищеином т; 
^^ькному ЛКСМ України А. М. К

поліпшення умоз життя олек- 
сандріиціз встигають за зро
станням Олександрії. Примі- 

ряд незручносте« меш- 
вулиці Садової ство

рює поганий стан покриття 
проїжджої частини — зокре
ма, міським автобус Н: 56 че
рез це тут нині не ходить._ 

В. К. МОДНИЙ: У тому, що 
комунальники не встигають 
ремонтувати вулиці, є цілий 
ряд причин. Назву найболю
чіші. Перш за все це нерит- 
мічнісгь, непродуманість :;і- 
безлечення нашої служби ма
теріалами. Скажімо, для 
утримання в належному стані 
вулиць Олександрії необхідно 
1100—1200 тонн гудрону, а 
ми одержали торік 500 тонн, 
цього року — 600. Деяких не
обхідних для роботи .мате
ріалів — зокрема, мазуту,— 
нам не виділили зовсім. Відсі-

нині 
прохідників, 

що недавно

орде- 
В. А.

бри-

можете пере- 
що й слова 
перебільшив

В. ТЕЛІЖДН.

ЖМТТІІ
Читацька конференція 

книгою сучасного українського 
письменника Володимира І\а- 
ігівця «Ранок генія», в якій роз
повідається про молоді роки 
В. І. Леніна, — це лише один з 
цікавих заходів літературно-ху
дожнього свята «Книга в на
шому житті», яке проходило в 
будинку культури шахти «Світ- 
лопільська». В залах і фойє 
шахтарського закладу культу
ри були організовані книжкові 
ярмарки, лотереї, вікторини, 
конкурс читців радянської по
езії, експонувалась виставка 
учнівських творів.

Люблять олександриті кни
гу. Це засвідчило й останнє 
свято, яке проводиться регу
лярно в школах, будниках 
культури, па підприємствах.

Наш кор.-------------------------

за

Земля
. Село наше велике, пев
но, найбільше в усьому 
Олександрійському районі. 
Досить сказати, що в селі 
аж три колгоспи — імені 
Леніна, «Прогрес», «Чер
воний прапор». Три школи 
в Новій Празі — десяти
річна, восьмирічна і школд- 
інтернат. Уже тільки з цього 
може скластися враження, 
що в селі багато молоді. 
Так, якщо влітку в клубі де
монструється хороший ху
дожній фільм, то в примі
щенні, як кажуть, ніде яб
лукові впасти. 1 все ж 
проблема молодих кадрів 
у иовопразькпх колектив
них господарствах сьогод-

чекає» молодих
ні стоїть гостро, як ніко
ли. Чому?

Можна було б причину 
шукати в такій закономір
ності: поблизу промислові 
підприємства. Так, поряд 
селище Димитрове, куди 
щоранку курсують битком 
набиті нашими новопразь- 
кнми хлопцями і дівчатами 
автобуси. їдуть шахтарі 
па вуглерозріз сВербо.то- 
зівськпй», робітники на 
завод гірського воску, на 
теплоелектроцентраль А? 3. 
І шахта «Світлопільська» 
від пас не дуже далеко. Та 
й справа, можна сказати, 
не у відстані — Олександ
рія від Нової Праги за 26

кілометрів, а скільки в міс
ті працює наших?

Нам часто дорікають: не 
хочу гь молоді працювати 
біля землі, розледачіли, їм 
тільки позмінну роботу по
давай, а в колгоспі ж бу- 
ва. що й від зорі до зорі...

Ні. І не буду зараз я до
водити протилежне — ок
ремі Села інших районів 
переконливо доводять цс 
давно.

Ще років 7—8 тому _в 
нашому колгоспі на ком
сомольському обліку стоя- 

бі.тьииЖ ста члені?« 
ВіткСМ. Сьогодні — 32. 
Більш, як у три рази змен
шилось число. В ініинх
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0 ІТИ, МИ ПРИЙДЕМО ДО СВІТЛОЇ МЕТИ!
ЗІ

НОРл Олександрія — місто 
ногобудаа. Степане Олександ
ровичу, ям. як голова планової 
комісії, певно. можете най; 
краще розповісти про них — і 
сьогоднішні, й ті. які прикра
сять місто у наступній п’яти
річці...

С. О. ЧОРНЕНЬК'И Й': Це 
їЗК легко зробив ’ Тому 

скаж‘- про найхарактерніші, 
так бн мовити, новобудови; 
профтехучилище електроме
ханічного заводу на 720

тічпого каналізаційного ко
лектора, транспортної роз
в’язки, ряду інженерних ко
мунікацій...

КОР.: Така напруженість 
планів, безперечно, вимагає 
яком«г» ^-раціональнішого ви- 
нориП^1уІИ внутрішніх ресур- 
сів, роз^їлного витрачання ма
теріалів, чітної організації 
планування й виробництва. 
Однак, як свідчать факти, не 
завжди впорядкування міста,

ву при потребі 8—10 тисяч 
кубів одержали по рознаряд
ці 2600.

Виходу із цього становища 
шукаємо на шляху забезпе
чення дольової участі під
приємств міста в ремонтних 
роботах. Та все одно гостро 
дається взнаки недостача 
власного транспорту й проб
лема кадрів, яка є прямим

не працюють як слід цехи по 
випуску товарів ширвжитку. 
Про це гостро, з публіцистич
ним запалом і розповіли ав
тори фільму, що дало по
штовх для заходів міськви
конкому в цьому напрямі.

А з того, що зроблено в пе
ребудові роботи по забезпе
ченню населення товарами 
першої необхідності, слід.

в місцях відпочинку молоді, 
читались лекції на правову та 
аіп иалкогольну тематику...

КОР.: Нам доводилось горта
ти папери, в яних зафіксова
на робота оперативних заго
нів. Відверто снажемо — вра
ження залишилось не дуже 
добре. Не віриться, що на ді
лі ця справа була поставлена 
краще, ніж на папері. Та й ан
тиалкогольна робота — не ли
ше рейди і лекції...

й

СУЧАСНЕ ВИРОБНИЦТВО: 
РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ

ЧИЇ, НОП І...

місць, дитсадок виробничого 
об'єднання “Олександріяву- 
гї.тля» на 320 місць... Цього

КРУГЛИЙ СТІЛ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

:і м.. : з же збуд-^ййо 
а ’-.."ощею 28 тисяч КЖд- ДОПОМОГТИ САМИМ

бх де здано в експлуатацію ще 
39 тисяч. Серед об'єктів соц- 
д. лі>і і!оі>',*т'. , ЯК: будуть вве
дені в дію в найближчому

— магазини 
торговельною

площею 352 квадратних мет
ри, . лліб * (80 квадратних
метрів), Будинок книги, дві 
ощадкаси, пункти хімчистки 
ц прокат].... З січня 1986 ро
ку розпочнеться будівництво 

і велико, о сечасного Буднику 
побуту.

В шші унніи ц'ятіг^(р на 
капітальне будівництво буде 

і направлено 404 мільйони кар- 
і боваїшів. Буде введено в дію 

вуглерозріз «Костянтиінв- 
! еі.шін», продовжено рекон- 
і струкщю брикетних фа^як 
; іІи'іііірівськао, . .Бач.-^'и- 

ська», іЕЦ №№ 1-2, 3, по
треба якої є особливо гост
рою, ряду промислових ІІІД- 
лрпемегв. На 27 мільйонів 
карбованців більше, ніж у ми- 

1 иулій п’ятирічці, буде на-
і правлено па будівництво
і Об’єктів невиробничої сфери.
• Планується ввести в дію 320

тисяч квадратних метрів жнт- 
< ла, дві загальноосвітні школи

на 3296 місць, сім дитячих 
і садків (1900 місць), новий

корпус педагогічного училища 
и;. 1566 місць, готель, АТС, 
профілакторій вугільників, 
профтехучилище заводу ПТО 

; тощо. Зростання міста внма- 
-гає’також будівництва само-

Олександрія — місто, г.ке шзидко розвивається, зро
стає. Проблеми росту (вони, ям відомо, обумовлені самою 
Діалектикою розвитку) не оминули шахтарський край. 
Од того, наскільки оперативно, по-діловому олександрій- 
Ці справляться з ними, багато в чому залежить завтрашній 
день міста, добробут його мешканців. Задоволення зро
стаючих потреб радянських людей — основини закон 
соціалізму. На шляху до його реалізації не повинно бути 
місця безгосподарності, нехлюйству, бюрократизму й 
байдужості.

Про все це йдеться у розмові кореспондентів «Молодо
го комунара ■ з головою планової комісії Олександрій
ського міськвиконкому С. О. Чорненьким, завідуючим 
відділом номунального господарства міськвиконкому 
•К. Моцни-м, заступником головного лікаря міської по- 

^іініки № 2 А. І. Лищенком та першим секретарем 
ькному ЛКСМ України А. М. Юнаном.

поліпшення умов життя олек- 
сандрійців встигають за зро
станням Олександрії. Примі- 
pjfc ряд незручностей меш- 
кгЯеіям вулиці Садової ство
рює поганий стан понриття 
проїжджої частини — зокре
ма, міський автобус Х> 5Б че
рез це тут нині не ходить...

В. К. МОЦНИ’Й: У тому, що 
комунальники не встигають 
ремонтувати вулиці, є цілий 
ряд причин. Назву найболю
чіші. Перш за все це нерит- 
мічвіеть, непродуманість за
безпечення нашої служби ма
теріалами. Скажімо, для 
утримання в належному стані 
вулиць Олександрії необхідно 
1100—1200 тонн гудрону, а 
ми одержали торік 500 тонн, 
цього року — 600. Деяких не
обхідних для роботи мате
ріалів — зокрема, мазуту, — 
нам не виділили зовсім. Відсі-

наслідком всього, про що я 
розповів вище.

КОР.: Оленсандрійцг-м не
байдуже, як розвиватиметься 
сфера побуту у наступній п’я
тирічці. Підтвердженням то
му — цікавий документальний 
фільм під назвою «Більше то
варів хороших і потрібних», 
знятий місцевими кіноамато- 
рами. Наскільки я знаю, його 
було показано депутатам мі- 
сьмої Ради на одній із остан
ніх сесій...

С. О. ЧОРНЕНЬКИЙ: Ця 
тридцяти хвилинна стрічка 
розповідає про виробництво 
товарів широкого вжитку на 
підприємствах міста. Тут у 
нас із певними позитивними 
зрушеннями існує ще й цілий 
ряд проблем. Скажімо, одна 
з них — низька якість хліба, 
який випускає хлібзавод. На 
цілому ряді підприємств ще

найперше назвати зміни в но
менклатурі продукції заводу 
продтоварів. Ще недавно 
більше половінні валу тут 
складали плодоягідні вина. 
Ніші їх випуск скорочено І! 
буде скорочуватись падалі 
до повного припинення. На
томість освоюється вироб
ництво майонезу, гірчиці, 
хрону та інших потрібних на
селенню товарів.

КОР.: А як допомагає нині 
лікарям та боротьба за люди
ну, яна ведеться в країні з 
проявами пияцтва, самої оно- 
варіння?

А. 1. ЛИЩЕНКО: Висновок 
можна зробити з найдоступні
шої поки що цифри; за чер
вень—жовтень, тобто майже 
за п’ять останніх місяців \ 
хірургічному відділенні по
ліклініки зареєстровано в 
п’ять разів менше травм 5 не
тверезому сі ані порівняно з 
першими п’ятьма місяцями 
року. До речі, до травматоло
гічного відділення п’яними 
потрапляло раніше чимало 
молоді.

А. М. ЮНАК: Міськком 
комсомолу одразу після всту
пу в дію Указу Президії Вер
ховної Ради СРСР розробив 
конкретні заходи по боротьбі 
з цим соціальним злом. Про
водились рейди оперативного 
комсомольського засопу па 
промислових підприємствах,

СОБІ
А. М. ЮНАК: Так, постано

ва ЦК 1\ПРС націлює нас 
не тільки на безпосередню бо
ротьбу з пияцтвом«а й на ор
ганізацію дозвілля, відпочин
ку для людей. Міськком ком
сомолу поглиблює останнім 
часом спортивну, культурно- 
масову роботу. Треба, як ка
жуть, тільки допомогти... са
мим собі. Ось і на найближ
чий час плануємо відкрити в 
місті клуб «Фестиваль», де 
зможуть змістовно проводити 
вечори відпочинку молоді 
олександрійці. У побутовому 
корпусі гуртожитку об’єднан
ня «Олсксандріявугілля» про
ходитимуть професійні свята, 
повені а в робітники, про
води до лав Радянської 
Армії, інші молодіжні свята, 
конкурси, вікторини. Збира
тимемо молодих людей за ін
тересами, всі ці заходи обслу
говуватиме бібліотека. До від
криття клубу залишилось 
всього кілька тижнів.

КОР.: Проблем у нашій сьо
годнішній розмові виявилось 
чимало. Всі вони важливі і 
чекають свого швидкого роз
в’язання. Є над чим працюва
ти олексапдрійцям. Сподіває
мось, що нині, напередодні 
чергового форуму партії, вони 
не залишать байдужими меш
канців міста, комсомольців і 
молодь, у першу чергу. А «Мо
лодий комунар» згодом ще по
вернеться до цієї розмови.

Цей чисто жіночий ко- 
лентив — КМК в’язаль
ниць схем джгутів олек
сандрійського заводу «Ав- 
тоштамп» (бригадир Н. П. 
Демид, групномсорг На
таля Корлюн), — один з 
кращих на підприємстві. 
Завдання нинішньої п’я
тирічки дівчата викона
ли на кілька місяців ра
ніше строку — до дня 
50-річчя стахановського 
руху. Активно внлючив- 
шись у соціалістичне 
змагання під девізом 
«XXVII з’їздові —27 удар
них декад», колектив, зо
крема, зобов’язався із 
завданням двох місяців 
першого року дванадця
тої п’ятирічки справити
ся до відкриття партій
ного форуму.

На знімку: КМК 
в’язальниць схем джгутів.

Фото В. ГРИБА.

чекає» молодих
ні стоїть гостро, ЯК ИІКО- 
.7к Чому**

.'Аожнг було б причину 
шукати в такій закономір
ності: поблизу проти непові 
підприємства. Так, поряд 
селише Димитрове, куди 
щоранку курсують битком 
набиті нашими новопразь- 
клмп хлопцями і дівчатами 
автобуси. їдуть шахтарі 
на вуглерозріз «Всрболо- 
зівськнй^, робітники на 
завод гірського воску, на 
теплоелектроцентраль № 3. 
І шахта еСвітлопільська» 
від нас не дуже далеко. Та 
к справа, можна сказати, 
не у відстані — Олександ
рі'-! від Нової Праги за 26

кілометрів, а скільки в міс
ті працює наших?

Нам часто дорікають: не 
хочуть молоді працювати 
біля землі, розледачіли, їм 
тільки позмінну роботу по
давай, а в колгоспі ж бу- 
ва. що й від зорі до зорі...

Ні. І не буду зараз я до
водити протилежне •— ок
ремі села інших районів 
переконливо доводять це 
давно.

Ще років 7_8 тому -в 
нашому колгоспі на ком- 

обліку стоя- 
ста членів 

__ згодні — 32. 
Ь;льш, як у три рази змен
шилось ЧИСЛО. В інших х

сомольському 
■ЯР
ИТКСМ. См

двох сусідніх новопра 
кнх колгоспах ця пробле
ма стоїть ще гостріше.

Працювала молодь у се
лі. Виходить, не боялась 
вона труднощів. Сьогод
нішню ж проблему ми по
яснюємо тими кількома ро
ками, коли на чолі госпо
дарства стояв О. О. Ков
тун: на молодь взагалі пі
хто не звертав уваги. Бу
вало, навіть машину в кол
госпі не можна було випро
сити для того, щоб повез
ти своїх футболістів у су
сіднє село. Розпалася фут
больна команда, як і все 
інше. Я вже не кажу про 
те, щоб хлопці и дівчата

користувались якимись 
пільгами, щоб їх бодай 
якось заохочували...

І покидали помаленьку 
колгосп хлопці. Та, вреш
ті, в тому, що трапилось, 
винен пе один голова кол
госпу — пе один же він, 
справді, керує господар
ством. Але те, що мало 
статись — сталось. І те 
не один рік потрібен, щоб 
повернути втрачене.

Кажу все ж обнадійливо 
про це тому, що з весни 
нинішнього року в нашому 
колгоспі в прямому І! пе
реносному значенні потеп
ліло. Нове правління все
ляє надії. Після десятого 
класу цього літа залпшн- 
лись працювати на фер
мі Тетяна й Ольга Зем- 
лянські, Анатолій Кук
са, ' повернувся після

служб!! в армії в рІДІ!}' 
тракторну бригаду № 2 
Микола Решетияк. Це, 
звичайно, ще нічого не го
ворить. Але тс, що до мо

лоді ставляться прихильні
ше — факт. Якщо раніше . 
молодим і близько пе до
ручали нової техніки, то 
цього року комсомольці 
Микола Тарапенко і Ми
кола Тімонов отримали 
нові самоскиди ГАЗ-53. 
Хлопці недавно відслужи
ли в армії, за кілька міся
ців на старих автомобілях 
зарекомендували себе сум
лінними водіями.

Десь до кінця року кол
госпні будівельники мають 
здати два будиночки. Це 
теж явище нове в нас. Мо
же, й на пашу вулицю при
йде свято? Принаймні, 
сьогодні є підстави на це 
сподіватися.

О. РУБЛЕВСЬКИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Леніна.

КВІТИ
и ПУ — ЦЕ числове програмне управлін- И

ня, НОП — наукова організація праці, а... И 
Втім, до квітів ми ще повернемося. А зараз— І 
слово секретареві комітету комсомолу Олек
сандрійського заводу підйомно-транспортного м 
обладнання Валерієзі Петренку:

Рік тому у нас відбулося засідання комі ■ 
тсту комсомолу, яке тепер багатьом уявляє 1і 
ться історичним. Тоді спілчани комсомола Г 
ської будови — Челябінського тракторного Я 
заводу звернулися до нас із проханням внго- я 
топити додатково два крани. Звичайно, у нас 
не було сумнівів у тому, наскільки потрібні _ 
вони будові. Йшлося про інше: чи зможемо ми я 
мобілізувати резерви виробництва, людей... Я 
Адже два велетенські крани треба було ■ 
скласти поза виробничою програмою. Дійшли І 
думки, що йти до робітників із пропозиціями, я 
не підкріпленими точним підрахунком, не я 
слід... Успіх тієї справи пе лише допоміг челя Я 
бінським товаришам, але й посприяв зростав 
ню авторитету комітету комсомолу па заводі. а 
а такому згур туванню комсомольців. Це осой Я 
ливо важливо ніші, коли у нас відбувається Я 
зміна поколінь, коли в спілчанській організа Я 
ції посилюється тенденція до зростання її Я 
рядів... І

Завод ПТО — підприємство, яке бурхливо * 
розвивається. Поступово вводиться в дію но
вий корпус (довжина його — півкілометра;, Я 
зростають обсяги виробництва (тая, якщо я 
цього року завод повинен дати товарної про- 9 
дукції на 18 мільйонів 885 тисяч карбованців, я 
то вже наступного — на 21 мільйон 450 ти- 4 
сяч). Однак не менш важливим є й психоло- .4 
гічний, так би мовити, бік цього- процесу, у 
йдеться про ті зміни у свідомості людей, які 
мають забезпечити їх якомога відповідальні- Я 
ше ставлення до своєї справи. Л воно почи- 1 
нається, сказав секретар парткому підприєм- Я 
ства А. С. Виходець, з гордості за свін завод, Я 
за свій колектив, з поваги до його традицій і ’ 
досягнень.

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ заводу підйомно-транспсрт- Я 
ного обладнання за 9 місяців цього року .Я 

красномовно свідчать такі цифри: плани З 
реалізації продукції тут виконано на 105.2 » 
процента, виробництва товарної продунції — 
на 108,8. А темпи зростання реалізації та ви- Я 
робництва товарної продукції склали відпо- я 
відно 127,8 та 147,1 процента. Це значить, що. Я 
приміром, обсяги виробництва товарної про- я 
дукції зросли порівняно з минулим роком на | 
47,1 процента або майже в півтора раза.

— Однак рано було б говорити, — сказав
• А. С. Виходець, коли ми з ним оглядали но | 
1 вий корпус підприємства, — що всі вже ре- || 
’ зерви у нас використано. Ось взяти хоч би 1 
І й таке: на нинішній стадії розвитку вироб | 
, ннцтва дільниці механоскладального цеху І 
і розкидані у нас по території всього заводу. | 
» А це значить: невиправдано високі транспорт- Я 
' ні витрати. Однак з введенням у дію другої Я 
1 черги нового корпусу ми й цю проблему ви- 
: рішимо... Зараз відбувається зміна поколінь 

верстатників, і є певні труднощі із заміною
• молодими досвідчених робітників. Та це для 
• нас і пересторога на майбутнє. Не жити сьо- 
’ годнішнім днем, а мислити на перспективу. 
[ думати про майбутнє...
> Про тс, що саме так мислять нині спілчани 
> зaвoдv, переконуєшся, знайомлячись із жпт- 
* тям комсомольської організації, яке нероз- 
ї рнвпо пов'язане із зняттям усього ' підгіри- _ 
> ємства. І що впадає в око- майбутнє для біль- Я 
> шості з них не обмежується рамками рідного З 
> підприємства. Бо хіба лише про його інтереси | 
> дбали токар, молодий комуніст Сергії! Сади- З 
* лов — донедавна секретар цехової комсо- | 
: мольськбї організації, розточувальник Ігор Го- 1 
? луб, зхборізальпик Олександр Бабенко, опе- | 
> ра’тор на верстатах з числовим програмним уп- 
> равлінням Любов Безкровна та інші хлопці іі і 
> дівчата з механоскладального цеху, працюючи 
? в надурочний час на складанні багатотонних 
С кранів, таких потрібних комсомольській бу- 
С дові? І якщо керівникові недавно створеного 
> ВІД «Крос», наладчикові дільниці дистанцій- 
5 ного управління кранового цеху Володимире- 
> ні Хотському пе байдуже, як проводить своє 
5 дозвілля молодь міста, то це, певно, тому, що 
5 ЧУЖИЙ ЙОМУ «місцевий!- патріотизм (врешті.
> на підприємстві організація вільного часу по І 
? ставлена добре). Але все це аж ніяк пе вп- 
< ключає й турботи про рідне підприємство, І!
< бажання бачити його кращим. .
ъ І, певно, побувавши на заводі, ви б зрозумі- 
р ли бажання молодого майстра дільниці зби- . 
/ рання й зварювання кінцевих і головних ба- [ 
с лон Георгія Лисенка бачити свій цех но лрос- і 
< то обладнаним за останнім словом техніки, І 
Ч але й привабливим з естетичної точки зору. , 
ч Коли ми знайомилися, зміна вже закінчилася, і 
5 а він разом із своїм колегою Миколою Варла- ! 
/ мовим мізкували, як його краще розташувати : 
? квіткову клумбу на дільниці, та ще й фонтан- І 
с чин др неї підвести. — щеб людям краще 
\ працювалося, щоб затишніше почувалися во- 
8 ни у величезному цеху. У кімнаті майстра, 
$ прикрашеній квітучими вазонами, оточеній 
? клумбами з пахучими квітами, Георгій захоп- 
? лено говорив про те, яним він хотів би бачи- 
< ти свій завод у майбутньому: наповненим 
8 нрасивими нвітами. в оточенні буйної зелені, 
5 зі спортивними площадками, де молодь од- 
5 разу після зміни могла б пограти в баскетбол. 
? солейбол. До речі, саме таким завод і має бу- 
> ти — план його перебудови передбачає, за 
С словами секретаря парткому, і нвіти. і зелену 
8 зону, й спортплощадки...
8 ...Коли ми виходили із того велетенської о 
$ корпусу, я оглянувся. Обіч потужних естакад 
> па ягих лежали велетенські балки майбутні:. 
? багатотонних кранів, поруч захованих за ма 
< товпм склом верстатів з числовим програмнії?. 
\ управлінням, серед всього цього бетонного І 
> залізного громаддя світилося вікно, за яким 
5 двоє майстрів вимальовували для себе це? 
/ завтрашнього дня. І м'яко світло з того віки--- 
? -іплося на білі, рожеві, багряні квіти, які вж<' 
< прижилися ТУТ, поруч складної техніки, як 
8 вже стали невід'ємною частішою цього вели 
8 кого сучасного цеху.

С. ПЕТРЕНКО.

Матеріали виїзної редакції підготували 
П. СЕЛЕЦЬКИП, В. БОНДАР, В. ГРИБ (фо 
то).
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Г
«Я і мої товариші хотіли б, аби ви частіше писали 

про життя, адже ми про нього дуже мало знаємо і то- 
Е му робимо так баї ато помилок. Давайте поговоримо 

І про життя серйозно’..».

ГРАНІ МОРАЛІ

с. Кальниболота,
Новоархапге.чьськнй район.

Що ж,, давайте говорити серйозно. І давайте так же 
серйозно аналізувати вчинки тих, про кого зараз роз
повімо. Хоч і правду кажуть, що на своїх помилках 
учаться, але кожен вважав би за краще вчитися на 
чужих. Можливо, це якраз нагода...

ВИЙШЛИ ми на цю іс
торію через одер

жаний редакцією лист. 
Дев’ятнадцятирічна Оле
на, жителька Кіровогра
да, завдяки словесним 
зусиллям автора уяви
лася нам у гріхах, як є 
реп’яхах — не оббереш
ся:

«Олена з подругами 
запросили до себе хлоп
ців. Разом пили, гуляли, 
а через чотири дні було 
подано заяву в суд за 
згвалтування. Вона ніде 
не працює, виключена з 
інституту за аморальну 
поведінку. Хлопців ніхто 
не захищає, закон є за
кон, але чи є закон на 
таких дівчат? Вона вже 
колись вимагала з одно
го хлопця гроші за 
аборт. У квартирі в них 
притон, п'ють, курять, 
Олена дає сусідам дулі. 
Просимо втрутитися й 
привести її до поряд
ну!».

Називалося ще ім'я су
сідки, що нібито могла
підтвердити написане. 
Увінчувався гнівний лист 
недбалою закарлючкою 
замість підпису та роз
бірливою зворотною ад
ресою — Б тому ж бу
динку, де живе Олена.

У вказаній квартирі 
мешкали старенька бабу
ся й малий хлопчина. В 
силу притаманних своє
му віку інтересів і тур
бот вони ніяк не тягну
ли на пристрасних по
борників моралі і до то
го ж переїхали зовсім 
недавно й майже нікого 
в будинку не знають. Я 
подумки записала мінус 

І автору листа: не наводив 
і би на фальшивий слід, 

якби правду говорив. І 
і буквально через десять 

хвилин плюс — кербуд і 
його дружина згадали, 
що Олена з компанією 
справді у дворі дещо 
собі дозволяли. І назва
на в листі сусідка з доч
кою теж від Олени чули 
репліки, які неприємно 
повторити. Дочка ба
чила Олену саме в тому 
відділенні лікарні, куди 
незаміжнім дівчатам по
трапляти ніяк не почес
но. Черговий візит — до 
самої Олени. Ні обста
новка в квартирі, ні по
стійна присутність тут 
менших сестри та брата

Олена МУНТЯН, 
десятикласниця.

дівчини не дозволяли 
вважати це місце зруч
ним для постійних масо
вих гульбищ. Отже, ав
тору «сигналу» — чер
говий мінус...

АЛЛІ підрахунки всіх 
«за» і «проти» читач 

зробиіь і без мене. Оле
на справді певний пе
ріод ніде не працювала. 
Якщо врахувати, що в 
сім'ї ще двоє школярів 
і вклад у сімейний бюд
жет робить одна мати, 
то такий спосіб життя 
дорослої дівчини краще 
було б назвати сидінням 
на шиї, а не підготов
кою до вступу в інсти
тут, як то хотілося вва
жати самій О ген і. Сво
го часу (вдало — зразу 
після школи) вона ежє 
вступила до педагогічно
го, але була виключена. 
Не за аморальну г.ове-
дінку, правда, а за не
успішність і пропуски за
нять, що теж далеко не 
подвиг. Після цього на- 
ду/лела вступати на «лег
ший» факультет, а віль
ний час заповнювала, се
ред іншого, посиденька
ми е оточенні подруг. З 
гітарою, з сигаретою. 
«Курю, а що?».

Нічого. Сьогодні нічо
го, навіть добре: он як 
елегентно попіл стру
шується, якою Еигадли- 
еою цівочкою дим стру
менить. Як не тямиш у 
товаристві щось розумне 
сказати, то затягнешся із 
зосередженим виглядом, 
ніби обдумуєш щось 
значиме, і вже при ділі. 
Це сьогодні. А згодом, 
поступово постаєш пе
ред фактами, що навіть 
найдорожча продукція 
косметологів Парижа, 

Нью-Йорка і одеського 
Привозу неспроможні 
освіжити землисту шкі
ру, що лікарі знаходять 
щось серйозне в органах 
дихання, що слабкою 
народилася дитина...

Та це так, до слова. 
Тоді ж я довідалася, що 
Олена справді подала 
заяву до міліції з при
воду згвалтування, тепер 
ведеться слідство, а у 

тих хлопців об’явилися 
численні захисники, кот
рі шантажують її, погро
жують по телефону, ще 
й анонімку написали...
Ц" И БУВ СЕНС письмо- 

во кидати тінь на 
людину, що проходила 
по справі як потерпіла і 
чиї інтереси захищав 
закон? Був. Була надія: 
діставши підтвердження 
окремим звинуваченням, 
редакція «пропечатає», 

що Олена сяка-така, амо
ральна, і тоді можна бу
де розмахувати газетою 
з обуреними вигуками: 
<.Та ви погляньте, кого 
захищаєте?». Та й одні 
уже розмови кореспон
дента з сусідами збіль
шили б кількість плям 
на репутації «ганебни- 
ці». Кому вона так до
пекла? Якщо почну роз

писувати тут здогади що
до родичів і друзів тих 
хлопців, то читач ковзне 
по них поглядом із до
садою — все одно ж ви 
їх не знаєте...

Взнали. Добровільно 
взяла на себе роль са
модіяльних прокурора 
(звинувачувала Олену) і 
адвоката (вважала, що 
хлопцям треба «дати як
найменше») жінка, яка 
проживала від Олени на
віть у масштабах неве
ликого міста далеко, 
знала про неї лише з 
третіх уст, а з одним із 
звинувачуваних, Сергієм 
знаходилась приблизно 
у таких стосунках: зна
йома матері і мати його 
знайомого. Сьома еода 
на киселі, словом. Своє 
прагнення «потопити» 
Олену Світлана Федорів
на пояснила так: «Раніше 
дівчат матері зестеріга- 

ли від парубків, а тепер 
навпаки — треба захи
щати хлопців від дівчат». 
Для більшої переконли
вості викликала по те
лефону матір Сергія, і 
та розказала, що її син 
ніколи, нічого, ніде по
ганого не скоїв. З армії 
тільки прийшов, з дів
чиною зустрічається, і 
раптом таке... Хто кашу 
заварив, а кому їсти...

...Каші, треба сказати, 
там не було. Були сма
жена картопля, горілка і 
вино, після яких усе • й 
сталося. А до того...

ДІВЧАТА з обласного 
центру поїхали в се

ло Соколівку Кіровоград
ського району допомог
ти дідусеві однієї з них, 
Олени, садити город. На 
місцевому ставку риба
лили хлопці. З ініціативи 
дівчат разом провели 
вечір, який включав по
їздки з хлопцями на мо
тоциклі, пошуки по селу 
(і успішні) спиртного, 
згадану вже картоплю, 
вогнище, пісні-танці-, 
від’їзд кількох дівчат, 
небажання хлопців до
биратися додому проти 
ночі — «нема бензину, 
змерзли, промокли», 
пропозицію подруг, що 
лишилися — Марини та 
Олени — «просушитися» 
і зрештою переночувати 
у діда, місце є. Розміс
титися збиралися окре
мо і якби рибалок вчас
но зморив сон, не було 
б ніякого суду. А так...

Двоє — Сергій та Ві
талій — кілька наступ
них років не проживуть, 
а відбудуть, відсидять— 
як хочете, так і кажіть, 
а суть одна: для Віталія 
прощайте на чималий час 
і дім, і друзі, і мото
цикл, і риболовля, і пік
ніки з дівчатами, та й 
Сергієва «хімія» теж не 
Курорт...

Отже, винні відомі, 
одержали, що заробили, 
так? Юридично так. А з 
точки зору моралі, ду
маю, тут слід відправити 
на лаву підсудних іще 
одного винуватця — 
стиль поведінки назва
них молодих людей. Про

/Ч БАЧНІСТЬ, 
скажіть?

нього окрема розмова.
Що це, 
Обереж

ність, розважливість, роз
бірливість у знайо/аствах, 
вивіреність кожного сло
ва й дії, вміння тримати
ся з гідністю? Правиль
но. Кому, потрібні ці 
якості — розвідникам і 
дипломатам, оскільки в 
них така робота? Не тіль
ки їм — усім нам. Не ві
рите? А простежте, як 
непомітно, крадькома 
легковажність прибрала 
до рук, підім'яла під се
бе тих, хто знехтував 
обачністю.

Заповнюючи судові до
кументи, замішані в цій 
історії відповідали на за
питання, у яких стосун
ках вони знаходилися з 
потерпілою чи відповід
но зі звинувачуваними. І 
дівчата, і хлопці написа
ли одне й те ж — «Ні в 
яких». Ні в яких! До то
го дня ніхто нікого в очі 
не бачив, і, незважаючи 
на те, одні (дівчата) за
просили до свого това
риства перших зустріч
них! А інші (хлопці) теж 
стали випивати з перши
ми зустрічними і не зна
ти в кого залишилися на 
ніч, хоча в цьому не бу
ло ніякої необхідності! 
Кіровоградцям не треба 
того розказувати, а жи
телям інших населених 
пунктів повідомлю, що 
від Соколівки до Кіро
вограда за виграшки- 
пішки дотупцює і до
шкільня. І не обледені
ли б у дорозі мокрі ри
балки — надворі був 
травень. Дівчата потім 
пояснювали: «Ми й гад
ки не 
здатні 
еони 
діти», 
сідати 
дітей, 
прав 
ють? І нетверезі...

«Був п'яний, не пам’я
таю, як ие вийшло», — 
є у судовій справі й такі 
слова, ясно, вони нале
жать, винуватим. Чи й 
не виправдання! По-пер
ше, нетверезий стан не 
тільки не пом’якшує, а 
збільшує вину тих, хто 

А по- 
як не

мали, що хлопці 
на щось погане — 
з вигляду зовсім 
А чого, питається, 
на /лотоцикл до 
котрі, можливо, і 
на водіння не ма-

паль- 
природа 

тримання 
не бутлів із си-
дівчата, та не 
ж вони хлопців 
й не лили сило- .

порушив закон, 
друге: Спиртне, 
крути, ЕИСТЗВИЛИ (тими 
самими ніжними 
чиками, які 
створила для 
квітів, а 
вухою) 
в'язали 
за руки
міць у рот горілку? Не 
лили, ті пили самі. Сер- 
гієва мати присягається, 
що її син нічого погано
го доти не зробив. У ви
даній на Віталія характе
ристиці з технікуму (на

4 а- 
кваліфікуються як 

не конт- 
СЕІДОМІСТЮ. 
свідомість, 

п’яний, не

!

тому пікніку він хвалив 
ся щойно одержаним 
дипломом) сказано те ж 
саме. І то є, перепро
шую, неправда. Бо за 
два десятки років життя 
обидва не засвоїли, що 
пити спиртне — це по
гано, адже воно зводить 
людину з рівної дороги 
на обочину і валить у 
кювет. Спиртне пробуд
жує інстинкти, які межу
ють із тваринними і че 
сом 
злочинні, коли 
ролюються 
Та яка там 
коли «був 
пам’ятаю»...

гїь Е, ТА СКІЛЬКИ мо- В 
лодих людей так н 

знайомляться, проводять к 
разом час і розходяться 
без будь-яких згубних Б 
наслідків», — можуть за- Н 
перечити мені. Це зроб- В 
я ять, гадаю, молоді та к 
гарячі, а молоді та роз- 
судливі від заперечень р 
утримаються. Погодя- а 
ться з тим, що такі кон- | 
такти можуть скінчитися й 
плачевно, думаю, і Чита- 
чі старшого віку, і учас- к 
ники того пікніка — во- ї; 
ни-то пізнали все це на ® 
собі... Своє категоричне р 
«ні» фривольним мане- Р 
рам, необдуманим зна- К 
йомстсам із наступним н 
їх «приливанням» ска
жуть юристи. І медики, Г 
Травматологи, венерс- В 
логи, гінекологи, пе- 
діатри, оскільки чима- а 
ло їх пацієнтів потрапля- Я 
ють до клінік після по- £ 
дібних пікніків.

П'ять, десять, двад- | 
цять, сто разів дівчині, Г. 
що звикла на зауважен- . 
ня сторонніх реагувати | 
викличним «А що?». («А І', 
що, з ким хочу, з тим і Ц 
п’ю, кого хочу, того й за- р 
прошую») така «свобо- Я 
да» сходитиме з рук. На І] 
сто перший трапиться ли- ж 
хо. П’ять, десять, двад- 
цять, сто разів хлопцеві, 
для якого нічого не вар- г 
то брутально вилаятися, і 
хильнути аби з ким і аби- і 
де, водитися з ким по- ; 
пало, це сходитиме з рук; І 
На сто перший трапи
ться лихо.

Кому на сто перший, К 
а кому на перший — це В 
вже як вийде. А точно К 
вийде, коли сповідується № 
стиль поведінки, який 
ми з вами садили на ла- Е 
ву підсудних. Тож усі б і: 
тільки виграли, якби К 
вдалося відправити цей В 
стиль відбувати строк... В 
навічно. Спробуємо?

Н. ДАНИЛЕНКО, Е 
кор. «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград. Е

НІ ВДОМА,
НІ В ГОСТЯХ

Фінішували попередні 
змагання республіканської 
першості з футболу серед 

комзид колективів фіз
культури. Кіровоградщи- 
ну на них представляли 
чемпіон області минулого 
року знам’япськнй «Локо
мотив». і другий призер 
цих поєдинків олександ
рійський < Шахтар».

Дуже невдало виступили 
ваші земляки па цьому 
представницькому форумі, 
де в шести зонах майже 
п’ятдесят клубів виборю
вали путівки на перехід
ний фінальний турнір.

Граючи у третій зоні, 
знам’янці посіли сьоме — 
передостаннє, а олександ
риті восьме — останнє 
місця.

Залізничники набрали 

лише вісім очок з двадця
ти восьми можливих, за
бивши у ворота суперни
ків 14 голів, а у свої про
пустили 31.

Ще гірший показник у 
гірників, котрі набрали 
шість залікових очок. За 
два кола змагань вони не 
зуміли виграти жодного 
матчу ні у себе вдома, ні 
в гостях.

Переможцем цієї зони 
став «Нафтовик» з Охтир
ки, шо на Сумщині. Він 
здобув право продовжити 
боротьбу за путівку до 
другої ліги майстрів V на
ступному сезоні 1986 року.

В. ШАБАЛІН.

«Сільський 
стадіон»
У матеріалі під таким за

головком («Молодий кому
нар» за 11 липня ц. р.) 
йшлося про те, як в сіль
ській місцевості будуються 
нові і експлуатуються на

явні спортивні бази. В пуб
лікації, зокрема, згадува
лось, що навіть в одному з 
найбільш благоустроєних 
сіл Знам’янськоґо району— 
Суботцях — досі немає ти
пового стадіону.

Як повідомив редакцію 
голова Знам’янської райра
ди ДСТ «Колос» В. М. Дзи
га, стаття обговорена на 
спільному засіданні прав
ління колгоспу імені Леніна 
та виконкому Суботцівської 
сільської Ради народних де
путатів. Прийнято рішення 
вжити заходів щодо поліп

шення матеріально-спортив
ної бази села. Згідно плаву 
соціально-культурного роз
витку Суботців в дванадця
тій п’ятирічці за рахунок 
колгоспу імені Леніна, заво
ду З БО та щебеневого за
воду заплановане будів
ництво спортивного залу, 
стадіону, стрілецького тиру. 
Нині правління колгоспу за
мовило необхідну проектно- 
кошторисну документацію.

Редактор
К>. СЕРДЮЧЕНКО.

вМолодой коммунарп — 

орган Кировоградского 
областного комитета 
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