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бобринецький
район.
Кожного року учні сільсько
господарського
технікуму
імені Героя Радянського Со
юзу В. В. Порика надають
значну допомогу господар;
стеам району в збиранні
врожаю. Нині третьокурсни
ки збирають овочі в колгос
пі імені Шевченка. Галина
Бондарееська, Надія Кравцо
ва, Олександр Лісовський,
Віктор Івашина постійно пе
ревиконують норми.

ПЕТРІВСЬКИИ РАЙОН. За
старанну роботу правління
колгоспу «Дружба» вручило
молодому
механізаторові
Миколі Голубу новий трак
тор. Довір’я комсомолець
виправдовує. На сівбі ози
мих він постійно перевико
нує завдання на 10 —13 гекТа0ЛЕКСДНДРІВСЬКИ Й РА
ЙОН. Високопродуктивно ви
користовують
техніку на
ОСІННЬО-ПОЛЬОЕИХ
роботах
комсомольці Сергій Дорашко та Олександр Нагірний з
першої тракторної бригади
колгоспу імені Кірова,
На
оранці грунту І заготівлі
кормів вони постійно вико
нують норми виробітку на
120 — 130 процентів.
тгтгяотгсятясджяютаьз-лм-- ..-асхитсзг

В період заготівлі силосу на птахофабриці «Сагайдацьиа» Микола ЗІНЧУН постійно утримує першість у змаган
ні серед нормодобуених екіпажів.
Фото М. САВЕНКА.

Устинівський райсн.

ЗУСТРІЧ
З ЧИТАЧАМИ
Минулого вівторка на Доднпському цукровому заводі
відбулася зустріч молодих
робітників і старшокласни
ків середньої школи емз Мо
лодіжного з працівниками
обласного агентства «Союздрук» і «Молодого комуна
ра». Про те, яку важливу
роль у житті кожної люди
ни відіграє преса і як прохо
дять передплатна кампанія
в області, повідомив началь
ник обласного агентства
«Союздрук» Л. М. Ратуш
ний.
Редактор обласної моло
діжної газети 10. М. Ссрдюченко розповів про роботу
колективу редакції по вико
нанню завдань
квітнево
го (1985 р.) Пленуму І1К
КПРС, про висвітлення на
сторінках «Молодого кому
нара»
ходу передз'їздівського змагання юнаків і
дівчат
області, поділився
найближчими творчими пла
нами журналістів, новими
задумами.
У зустрічі взяли участь
працівники районного агент
ства «Союздрук» і місце
вої пошти.
Перед учасниками зустрі
чі виступив завідуючий від
ділом пропаганді! і агітації
Долішського райкому партії
В. Г. Маруценко. Зустріч
перетворилася у дружню,
щиру розмову газетярів і
читачів.

Ціна 2 коп,

ЗАВТРА ПРИХОДИТЬ СЬОГОДНІ
Будь-яку справу вінчає
результат.
Ним сьогодні
членам комсомольсько-мо- ■
лодіжного колективу но виі пуску товарів народного спо
живання цеху № 2 ордена
Трудового Червоного При.
пора заводу чистих металів
імені'50-річчя СРСР (бри
гадир Л. Болдовська, групкомсорг Т. ГІопруга) мож іа
похвалитися — п’ятирічний
план по випуску сонячних
батарей БСК-1 виконали на
початку серпня нинішнього
року. А 12 серпня прозвітував про дострокове виконаиіія плану по виробництву
товарної продукції і колек
тиву всього заводу. Цс дає
підстави сподіватись, щодо
кінця п’ятирічки додатково
буде виготовлено продукції
на десятки мільйонів карбо
ванців. випущено товарів на
родного споживання на 1,4
мільйона карбованців, а до
датковий прибуток' складе
не менше 33,3 мільйона кар
бованців. Обсяг виробництва збільшиться у. 2,1 раза
проти 1,7 раза, передбаче
них п’ятирічним завдаішям.
Ось уже більше двох мі
сяців цей колектив освоює
випуск нових сонячних ба
тарей БСК-3 з підвишоніім
коефіцієнтом ДІЇ ДЛЯ Z.’IB
лення касетних магнітофо
нів та гран пістонних "чиймачів.
Причому,
КМК
Л. Болдовської — єдиніїй.
що освоює випуск батарей

Напередодні ювілею Саблнно-Зиам’яиського цукро
вого заводу — 90-річчя
підприємства — та наступ
ного партійного форуму
хотілося б відтворити дав
ні події, перекинути місток
із XIX століття в сучас
ність. Онукам і правнукам
тодішніх зачинателів цукропромис.товості, мабуть,
цікаво
буде дізнатися,
що...

РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

цієї марки. Складання со
нячних батарей БСК-3 під
вищеної складності (і, зро
зуміло, підвищеного попи
ту) доручили їм неспроста,
адже сонячні батареї БСК-1
комсомольсько - молодіж
ний випускає уже в рахунок
лютого 1986 року. Причому
і тепер, коли бригада освоює
ПОВЗ' модель, ні якість по
передньої не знизилась, ні
кількість не зменшилась —
7—8 щозміни. Працювати
уміють, з усією відповідаль
ністю підходять до будьякої справи.
Резерви у
бригаді є, недаремно ж тут
обганяють календар. Ну.
ось хоча б, ОДИН день робо
ті! бригади на зекономленій
сировині дає можливість ви
пустити продукції на 1000
карбованців.
Щокварталу
бригада працює один день
на зекономленій сировині і
матеріалах. Що економимо?
Основну сировину — крем
ній. додаткові матеріали —
хімреактивн.
Продуктивність праці у
бригаді постійно зростає.
Так,’ за останні два роки
вона зросла на 3 проценти.
У минулому році тут внро-

ПОГЛЯД КРІЗЬ РОКИ

Комсомольці
ставали
героями

...за сод був збудований
акціонерним тогапиством
Ще 22 вересня 1895 рону;
у лютому 1918 року тут
встановили Радянську вла
ду. Листопад цього ж ро та інші. Усього організація Вісімдесят дев’ять праців
ку завод зустрів повстан налічувала 18 спілчан. До ників підприємства не по
ням проти австро-німець- 1924 року вона зросла вернулося додому, УСЬОГО
ких заг.зрбнинія. його очо вдвое.
ж на фронт пішли 237.
Комсомольці
допомага
лив Робітник Н. С Тнач^нКолишній секретар ком
ли
підбудовувати
підпри

ко. У цей час Еладу Рал
сомольської
організації
згодом
брали Д. О. Голуб як комісар
на фронтах громадянгьі"ч ємство,
радян 126-го
війни відстоювала молодь участь у першій
винищувального
підприємства. Д. Ю Якч- ській реконструкції комбі авіаполку відзначився хо
робрістю в небі над Гоме
бокський
громив банди нату.
Героєм залишився ’■ іс лем. Болоколамськом. Ста
Кобил. Коцаря. Загородню.
го. воював у Бесарабсьвїй торії О. М. Нива У 1933 — линградом
На Волзі про
лиоічії імені
Котовського. 1934 роках працював він вів він свій останній повіт
віч ряний бій. Про його подвиг
Т. П
Іванов — у Пгпшій тут робітником, а у
нінній Будьонного, а О. О. ність увійшов 25 лютого писала газета «Правда».
Самборсьиий — у загоні 1940 року. У боях з біло- Про Д. О Голуба розповів і
червоного козацтва леген фіннами за станцію Талі й його однополчанин Білоселище
Репола
виявив усов у книзі «В грізні ро
дарного Ппимакова.
ки»: не забули героя й ор
Згідно декрету Ради на мужність і хопобпість. Уна- ганізатори експозиції Го
Президії
Бсрховної
родних комісарів і Тимча зом
краєзнавчого
сового
робітни'-'о-еслян- Ради СРСР від 7 квітня мельського
сьного Уряду України Саб- 1940
року
політрукопі музею
Визволення
міста покли
Олексієві
Миновичу
Киві
лино-Знам’я нг'-чий цукро
Героя кало спілчан на нову від
вий заЕол 191« року був присвоено зглння
будову
<
Усе
для фронту,
Радянського Союзу.
націоналізований і
лля перемоги!» — та
На другий рік війни із псе
творєний V цунрокомбінат
Першим директором став числа робітників комбіна ким був девіз; 2 грудня
Ю. В.
Медовий, першим ту було організовано Мо- 1944 рону_ підприємство
сенретарем партійного осе шоринсьну підпільну ком дало перший цукор. Опісля
редку — н ф Пасічний.
сомольсько-молодіжну ГРУ спілчани комбінату відгук
У червні 1920 року наро ПУ Сюди входив і колиш нулися на заклин партії
освоювати цілинні й пере
латиський стрілець
дилася комсомольська ор- ній
підпільного і-іово- логові землі, у листопаді
г»Н,Л?^*Я"
очолив член
ГЛ. Швари. згодом, після празьного райкому партії 1956 — грудні 1957 реку
його трагічно' загибелі — Ж. Я Трейда. Організація брали активну участь у бу
В. Владимиром. Навіки за діяла на території Ново- дівництві шахти «Кірово
лишилися в пам’яті поко празькогс та Знам’янсько- градська - комсомольська»
го районів до липня 1943
лінь перші комсомольці: року. Успішно вела агіта За ударний труд директо
ра цунрокомбінату. кавале
г. І. Бондаренко. Д. Т. Ру
ційно масову роботу серед
денно, Д. О. Голуб, Г. І. Ну. населення, а гітлерівцям ра орденів Леніна, орденів
Червоної Зірки, депутата
Непал, Г. С. Ружич, Т. А. запам’яталася
численни
Снляречко. М. С. Цимбаліст ми диверсійними анціями. VIII Надзвичайного з'їзду
Рад К. П. Чумака та сенре-

ваджено рацпропозицію по ряє свої діла, помисли, на
вдосконаленню
технології магається працювати ще
складання, який дав еконо краше.
Кожен повнії трудовий
мічний ефект у п’ять тисяч
день наближає нас до зна
карбованців.
Ну, і неабияке значення менної події в житті нашої
з’їзду
для успіхів має атмосфера, країни — XXVII
що панує в колективі. Су КПРС. Члени комсомоль
міжні спеціальності, якими сько-молодіжного колекти
оволоділи усі члени колек ву по випуску товарів на
тиву. дають змогу заміняти родного споживання цеху
один одного в разі необхід ?м. 2 заступили на ударну
ності. Отже, працюємо без
вахту «ХХУІІ з’їзду КПРС
простоїв. Сама назва — — 27 ударних декад». Брига
комсомольсько - молоді ж- да рівняється сьогодні па
ний — повністю відповідає ф своїх
кращих робітниць
характеру цього колективу. складальницю напівпровід
Тут народжуютьсяі патріо никових приладів Аллу Ру*
тичні почини, цікаві ініціа
шенко, травильниць Олек
тиви. Так, скажімо, за іш- сандру Логінову. Ірину Єлі
иішнііі рік колектив перспа•.vnnn більше GOO карбован сєєву. на бр;:г;.д,"ра і груп*
ців v Фонд миру. До'іО-річ- ко.мсоргл. рівняється на мо
чя Великої Перемоги хлоп лодих комуністів — їх у
ці и дівчата зарахували до бригаді троє. І впевнено йде
свого колективу члена об у завтрашній день, де чека
ють бригаду нові завдання,
ласної
підпільної комсо нові успіхи і проблеми, нові
мольської організації «Спар перемоги.
так» Любов Римар. Збіль
шена фотографія безстраш
l. ЮНЕНКОг
старший майстер дільни
ної землячки і сьогодні ви
ці товарів народного
сить па шідному місці у таспоживання цеху N® 2
бораторії.
Зустрічаючись
Світловодськсго заводу
щодня з її поглядом, увіч
чистих металів.
неним об’єктивом, кожен зві-

тарг парткому Г. І. Косен
ка було нагороджено по
чесними грамотами обкому
комсомолу.
Життя поволі яскравіша
ло, росло бажання випро
бовувати всі свої сили,
вміння.
комсомольський
запал У кінці 1958 року
інщіаторами змагання за
комуністичну працю висту
пила бригада нотельників
комуніста М. С. Гончар'оеа
В ній було на той час 19
чоловій — 14 комуністів та
5 комсомольців.
Дванадцятого травня 1957
пеку у місті Знам'янці від
бувся перший
районний
фестиваль молоді. Поизові
дипломи
та
премії
за
участь отримали заводські
аматори
комсомольці
В. Павлов. І. Городинський.
Б. Семениченно. Ніна. Минола та Борис Кареліни. А
футбольна команда на чо
лі з В. Сахарчуком у 1964
році на чемпіонаті області
виборола почесне четверте
місце.
У новоствореному Цеху
вантажно - розвантажу
вальних робіт довгий час
працював і комсомолець
Володимир Крючкоссьний.
брат відомого військового
моряка Анатолія Крючковсьного;
комсомольським
ватажком у 1961—1966 ро
ках був плановик-економіст
Е. Е. Янцев. Нині він —
голова
Новоукраїнсьиого
райвиконкому. А вже у
сімдесятих роках на під
приємстві змінним Інжене
ром працював В. М. Антоновський (сьогодні він —
головний інженер Черка
ського цукротресту).
В авангарді змагання за
виконання планів п’ятиріч
ки ідуть комсомольці й ни
ні. Вони працюють у різ
них цехах комбінату Тру
дяться сумлінно, по-ударному. рівняються на тру
дову славу дідів і батьків.
Хочуть гідно зустріти про
фесійний ювілей та XXVI!
з’їзд КПРС.

М. БІЛАН.
Знам'янський район.

ПРО МИРмовою
МИСТЕЦТВА
Наші виступи у СРСР-^
це наші щирі послання
дружби, братерства і ло
бові радянському народо
ві — з цими словами звер
нувся режпсер-постаиовпик національного балету
Республіки Того Зінсу Акбота Сенуво під час. зустрі
чі балетної трупи націо
нального балету, який ппні гастролює у Кіровогра
ді, із студентами та ви
кладачами КІСМу та уч
нями інших навчальних
закладів міста, що приїха
ли вчитися до Радянсько
го Союзу з країн Африки,
Азії та Латинської Аме
рики. — Ми прагнемо, щоб
наше мистецтво допомог
ло краще порозумітіїся
пашим народам, його' мо
ва — інтернаціональна.
ї дійсно у мистецтві на
родів є чимало спільних
рис. Коли артисти з Рес
публіки Того виконали для
учасників зустрічі пісню,
У залі не знайшлося жод
ного. кого 6 не запалила
весела мелодія. І кубин
цям.
і нікарагуанцям, І
монголам і
африканцям
нагадала вона у чомусь
знайомі з дитинства
му
зичні ритми свого народу.
Всі. хто був присутній у
залі, щиро аплодували ви
конавцям.

Гості з Республіки Того
познайомилися з інститут
ськими аудиторіями, побу
вали у навчальному теле
центрі, побачили, як пра
цюють студенти ч комп’ю
терами.
Наш мор.

2 стор.

«Молодий

19 вересня 1985 року

комунар»

НАВЧАННЯ З ЗАХОПЛЕННЯМ
Почався новий навчальний рік. Разом із школяра
ми сіли за парти і учні професійно-технічних учи
лищ. Що чекає їх? ІЦо нового внесла в життя ПТУ
реформа ніколи? Про це йдеться в розмові нашого
громадського кореспондента з начальником обласно
го управління профтехосвіти М. Г. Гайдамакою.
КОР.: Миколо Гаврило
вичу, більше сімнадцяти
тисяч юнаків і дівчат на
вчається в ПТУ області.
Що ви можете сказати
про них?
М. ГАЙДАМАКА: Біль

шість з них—це спадкоєм
ні робітники і колгоспники,
які до того, як вступити в
училище, добре обдума
ли вибір своєї професії,
їх здебільшого відзначає,
я б сказав, соціальна зрі
лість, самостійність. Ми ці
якості в них підтримуємо і
розвиваємо. Нашим хлоп
цям і дівчатам ми довіря
ємо складну техніку, цін
не обладнання. І вони ви
правдовують довір'я. Зви
чайно, бувають винятки,
але дуже рідко. Учні ра
зом з педагогами ремон
тують кабінети і бережуть
все це.
З кожним роком стає
все більше училищ, в які
молодь йде з великою
охотою. При вступі на де
які спеціальності навіть

конкурс виникає. Це хо
роші ознаки. Але турбує
інше: є ще професії дуже
погрібні, але такі, що по
милково вважаються чо
мусь непрестижними. В
першу чергу професії бу
дівельні. В цьому наша
вина і вина шкільних вчи
телів: не вміємо заохоти
ти, зацікавити. Між тим,
це не лише важкі, але й
по-справжньому
творчі
професії. Загляньте, на
приклад, в Олександрій
ське СПТУ № 7. Подиві
ться, яким чудовим моза
їчним панно прикрасили
учні свій вестибюль! Ство
рені ними художньо-де
коративні композиції по
значені високим художнім
рівнем, як, приміром, на
місцевому заводі прод
товарів.
КОР.: Сучасний рівень
організації народного гос
подарства вимагає широ
кого впровадження пере
дової техніки І технології,
й прогресивних форм І ме

тодів організації праці. Чи
готові до цього ваші ви
пускники!
М. Г.: В деяких навчаль

них майстернях з’явились
верстати з числовим про
грамним управлінням. Всю
ди обладнуються кабінети
по вивченню нового курсу
«Основи
інформатики і
обчислювальної техніки».
Електронно - обчислю
вальна
техніка широко
впроваджується в навчаль
ний процес. Оволодіння
нею необхідне робітни
кам
завтрашнього дня,
щоб йти в ногу з вимога
ми
науково - технічного
прогресу. Крім того, пе
ред нами стоїть завдання
повсюдно організувати ви
робничу
практику так,
щоб на її період наші ви
хованці включались у госп
розрахункові
колективи
базових підприємств. Це
дасть їм змогу досконалі
ше зрозуміти складність і
привабливість своєї про
фесії, прилучитись до пе
редових форм організації
праці.
КОР.: Це на практиці. А
в ПТУ!
М. Г.: Те ж саме і в ПТУ.

Наприклад, в Оникіївсько-

му СПТУ № 37 підготовка
механізаторських
кадрів
ось уже кілька років про
водиться у формі механі
заторських загонів і ла
нок. Саме так працюють
учні в своєму навчально
му господарстві. Оволо
діння практичними назичками йде в комплексі з
закріпленням
теоретич
них знань, розвивається
колективізм. В
училищі
створено і сзій механізо
ваний загін орачів.
Реформа загальноосвіт
ньої і професійної школи
спрямована на поглиблен
ня економічних знань уч
нів, на формування у них
якостей дбайливих госпо
дарів. Ми турбуємось про
те, щоб молодь мала пов
не уявлення про соціаліс
тичну
власність, оплату
праці, трудову і виробниу дисципліну. Скільки хо
роших і потрібних речей
можна зробити із відхо
дів виробництва: інстру
менти, пристосування, на
очні посібники, складні
моделі. Цьому ми вчимо і
на уроках суспільних ди
сциплін, в першу чергу по
літекономії. Ось, напри
клад, одне з запропонова

них економічних завдань:
в республіці за один день
тільки
у вигляді крихт
втрачається 260 кілограмів
хліба. Які будуть втрати
за місяць, за рік? Після
таких уроків ставлення до
найголовнішого нашого ба
гатства — хліба стає бе
режливішим.
КОР.: Миколо Гаврило
вичу, тепер у мене питан
ня іншого характеру. Не
навчанням єдиним живе
молодь...
М. Г.: За останній час

корінним чином змінився
вигляд П1У. Ще недавно
училища були зайняті в
основному
професійною
підготовкою. Зараз всі на
ші училища середні, ми
даємо учням загальноос
вітню підготовку в об'ємі
середньої школи, строк
навчання збільшився до
трьох років. В зв язку з
цим виріс об'єм виховної
роботи. Наша ціль — ви
ховання всебічно розвине
ної висококультурної осо
бистості. Як довела прак
тика, популярність у на
ших вихованців мають такі
предмети, як «Естетика»,
«Етика сімейного життя».
Кінчаються заняття, і

ПТУ: КРОКИ РЕФОРМИ
вступає в силу розклад
N2 2. Чекають учнів більш
як 600 гуртків і клубів за
інтересами. Намагались в
кожному ПТУ створити той
чи інший фольклорний ху
дожній колектив, оркестр
духових Інструментів, му
зей бойової і трудової
слави, спорткомплекс. Ви
рішуємо питання з органі
зацією постійно діючої
виставки технічної і ху
дожньо-прикладної твор
чості. Працюємо над роз
повсюдженням
досвіду
творчої співдружності З
музично-драматичним те
атром імені М. Л. Кропивницького
та інститутом
сільськогосподарсь кого
машинобудування. Споді
ваємось, що нас підтрима
ють колективи філармонії,
краєзнавчого музею, му
зичного училища, музич
них і спортивних шкіл.
КОР.: І останнє. Що б ви
хотіли побажати школя
рам, тим, хто готується
обрати професію до душі!

М. Г.: Ким би ви не ста
ли, ви — радянські люди,
завтрашній
день нашої
Батьківщини. Пам'ятайте,
що найвище щастя радян
ські люди знаходять в тру
ді на благо свого народу.
Бесіду вела Н. НОСОВА.

випуску «Дозорець»
Буваючи з різних питань
у відрядженнях, часто ці
кавлюсь роботою район
ного або міського штабу
«Комсомольського прожек
тора».
Акти, стіннівки
«КП». Переглядаючи їх,
неважко оцінити той чи ін
ший рейд з точки зору йо
го якості. Відповіді про
вжиття заходів керівника
ми підприємств, установ,
організацій. Тут уже є
можливість побачити, так
би мовити, дієвість рейду.
На жаль, в ланцюзі рейд—
стіннівка — лист остання
ланка часто-густо неви
правдано губиться. Слу
хаєш з цього приводу плу
тані виправдання «про
жектористів» і дивуєшся:
невже треба було втрача
ти дорогоцінний час тільки
для того, щоб просто про
вести рейд?
Останніми роками район
ні «прожектористи» стали

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ:
СТИЛЬ РОБОТИ

ЗДІЙСНИТИ
ЗАДУМАНЕ?

На знімку: члени штабу «Комсомольського про
жектора» радгоспу «Олексіївський»
Бобринецького
району Галина ВЕРБОВА та Олена ЛЕБА перевіряють
якість посівного матеріалу, що закладається на збе
рігання.
Фото М. САВЕНКА.

«Прожекторист»—
иісія відповідальна
частіше проводити рейди
спільно з комітетом на
родного контролю. Що ж,
переймання досвіду моло
дими дозорцями у своїх
старших колег можна тіль
ки привітати. Але... В моїй
практиці було кілька ви
падків, коли члени штабу
«КП» від свого імені про
понували в газету мате
ріали рейдів, практично
проведених одними... на
родними контролерами. Ко
ли ж таємне ставало яв
ним, «прожектористи» зни
зували плечима: що ж тут.
мовляв, такого!

Коли молодий дозорець
відчує, що він виконує свій
громадський обов’язок не
для галочки у планах за
ходів, а для діла, коли він
зрозуміє, що людям він
потрібний як їх громад
ське око і голос — тоді на
нього можна покластися і
в поточних справах, і в
масштабних, перспектив
них.
Нині, наприклад, у роз
палі всесоюзна операція
«Засіки». Здавалося б, у
перших рядах по її прове
денню повинні бути штаби
і пости «КП». Факти ж
свідчать, що у більшості
районів ніяких рейдів з
цього питания не пропо
дять. Член Го.товапівсько

го штабу «КП» Володимир
Соханевпч, Пстрівського—
Микола ГІосвистак, певно,
і не знали, що нині прохо
дить ця операція. Не зна
ють про це і повгороДківські «прожектористи». А
їм і також компаиіївськпм,
бобршісцьким молодим до
зорцям не завадило б ро
зібратись у тому, чому з
полів цих районів зри
ваються перевезення со
лодких коренів на Долинськшї цукровий завод. Ні
чого путнього про участь
в операції «Засіки» не ска
зали мені і в Устииівському райкомі комсомолу.
Може немає точок прикла
дання? Будь ласка. У кол
госпі «Більшовик» цього ж
району погано підготува
лися до збирання кукуруд
зи і цукрового буряка:
комбайни і трактори ла
маються, машин для від
везення врожаю не виста
чає, занедбане соціаліс
тичне змагання.
Деякі начальники шта
бів «КП» фактично склали
свої повноваження і пере
клали їх на плечі членів
штабу «КП» в особі зав
оргів та їх заступників.
Приміром, начальник Кі
ровоградського районного
штабу «КГІ» Тетяна Суш
кова. як тільки заходить

мова про рейди «прожек
тористів», одразу «відси
лає» до заступника завор
га Станіслава Чернявського. За останні два з поло
виною роки у складі рей
дової бригади Пстрівсько
го райштабу «КП» також
фігірує прізвище тільки
М. Посвистака, начальни
ка ж штабу, інших його
членів ніби й немає.
Кого ж тоді можна по-^
ставити за приклад? Як
свідчать факти, активно,
злагоджено працюють ра
йонні
«прожектористи»
Онуфріївського, Вільшанського районів, м. Знам’ян
ки. Причому їх робота не
обмежується проведенням
рейдів, контролем за вико
ріненням недоліків, а й ор
ганізацією активної діяль
ності штабів і постів «КП»
на місцях...
Набирає обертів осін
ньо-польовий
комплекс.
Збиральиіїй конвейєр по
чинає працювати з усе
більшим навантаженням.
Природно, в його роботі
можливі перебої. І тут своє
слово можуть і повинні
сказати
комсомольські
«прожектористи». Які не
на словах, а на ділі пове
дуть безкомпромісну бо
ротьбу з усякого роду
проявами марнотратства,
безгосподарності,
зволі
кання у вивезенні врожаю.
А редакція нашої газети з
нетерпінням .чекатиме їх
ніх повідомлень про про
ведені рейди перевірки.
А. БЕЗТАКА,
член обласного штабу
«Комсомольського про
жектора»,
спецкор
«Молодого комунара».

Про тс, то в клубі Ком
сомольського відділка рад
госпу цукрокомбіпату від
будеться дискотека, не бу
ло ніяких рекламних ого
лошень. Просто, в розмові
з одним із хлопців я за
пропонував провести ганцювалышн вечір і пообі
цяв в найближчий вихід
ний приїхати зі своїм маг
нітофоном.
Задощило тоді якраз,
дорогу розвезло, але ж
слово дав, пообіцяв... І хо
ча не було впевненості в
тому, що в таку негоду
хтось прийде па танці, все
ж зібрався і під вечір по
їхав.
Під’їжджаючи до клу
бу, в сутінках побачив
близько десятка постатей.
Виявилось, цс вже спра
цював безпровідинй теле
фон і тут чекали, шо «бу
де дискотека».
Змоклі, похмурі постаті
заворушились,
підійшли,
пропонуючії свої послуги.
Швидко встановили і під
ключили магнітофон, і ско
ро залупала музика. А
тим часом ще підійшла
молодь, хтось перший сту
пив у коло, за ним другий,
третій... За кілька хвилин
всі присутні стали танцю
вати, слухаючи в невелич
ких паузах короткі повідомлепня-розповіді про піс
ню, автора, виконавця.
Можливо, була це до
сить гаки примітивна дис
котека. Але хто тут зміг би
сказати, як скласти про
граму молодіжної диско
теки. де дістати матеріал
для неї. до взяти записи?
Кому той вечір сподо
бався, кому ні, а особисто
для мене він став добрим
уроком. Ще раз я впев
нився в тому, шб молоді в
селищі ніде провести віль
ний час. У місті ще мож
на в кіно піти, у вихідні—
в міський будинок на тан
ці (хоча й там, до речі,
звичайнісінькі, як у нас ка
жуть, «скачки»). А в пас...
Словом, нудьгує молодь.
Організація дозвілля —
тема серйозна і злободен
на. Та чи цікавила вона
коли-небудь наших «про

жекюрисіів >? Не прига
дую.
Стоп! Якщо вже мова
зайшла про паш «Комсо
мольський прожектор», то
самокритично
визнаю;
своєї ролі — організовува
ти, викривати, висвітлю
вати — «КП» поки що не
виконує. Не заважають ні
кому.’ Але й не допомага
ють же! І не тільки в ор
ганізації дозвілля.
Особливість нашого гос
подарства і його відмін
ність від інших в райо
ні — наявність в складі
бурякора ігосну цукрово
го заводу. Завод і три від
ділки радгоспу — це наші
виробничі підрозділи, в
кожному з яких є комсо
мольська організація.
У відділкових комсо
мольських організаціях, а
також на заводі створені
пости «КП». Але всі вони
практично бездіяльні. То
небажання довести справу
до кінця, а то і просто па
сивність молодих дозор
ців — ось основні ПрІІЧІІ
пи такого «застою».
А діяти можна (що гро
ба — то це всім ясно). Є
і що робити, і, головне, з
ким робити.
Якось іцс до проведения
одного з суботників за
думали
ми в комітеті
оф о р М11111
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«КП», показати, як хто
працював на субо пінку
що зробив. Взявся за ціо
справу
Юра Усліісгнй,
слюсар ремопгно-енлового
цеху. Одразу після закін
чення суботнього робочого
дня з’явились «блискавки»,
а наступного дня заводча
ни мали можливість «впі
знати» себе на фотознім
ках. Сподобалось усім.
Але ж це тільки одна
добра справа, один вина
док, коли вдалося здійсни
ти задумане. І коли на за
воді «прожектористи» ще
можуть щось зробити, то
відділкові ПОСТИ «КГІ» вже
давно існують тільки па
папері.
От хоча б зараз, в пе
ріод збирання врожаю
цукрових буряків. В його
жу діпшу на завод бОзне

рервнмм потоком йду II. з
господарств автомашини
з коренями. Відмітка на
вагах, проба лабораторії,
кілька хвилин на розван
таження — і в зворотний
рейс, знову в поле. Швид
ко, без затримки* А далі
й починається ця затрим
ка, коли від засміченості
буряків забиваються ме
ханізми, виходять з лад\
пристрої. Щороку їх вдо
сконалюють,
переробля
ють, а сміття не меншає;
продовжує свій безпере
бійний шлях воно з поля
до бурякопупкту і далі —
на завод. Тут би «прожек
тористам» розібратися по
суті, внести пропозиції,
посприяти виправленню си
туації.
Але поки іцо широко
відкриті ворота, через які
на завод разом з солодки
ми коренями надходять
десятки тонн сміття. Ного
частково з-під буртовк.тадальної машини відвозять
в тракторних візках. А те,
що залишилось, продов
жує свій шлях разом з бу
ряками.
У сільському господар
стві для відділкових «про
жектористів» роботи теж
багато. Це, хоча б, рейди,
під час яких можна пере
вірити якість ремонту і
підготовки техніки, авто
транспорту,
хлібоприй
мальних пунктів. А в пору
жнив — це боротьба за
збереження кожного ко
лоска, кожної зернини...
Хтось може заперечити:
говорити одне, а робити—
інше. Згоден. Сприйму і
критику в свою адресу, як
секретаря комітету ком
сомолу. Повинен сказати,
що одним бажанням спра
ви не вирішити.' В усій ви
робничій діяльності такого
складного
господарства,
як наш цукрокомбінат,
комсомольська організація,
її комітет і штаб «КП> —
ланцюг важливий. Тож
давно настав час. покласти
край формалізму. Тому
під час нинішньої звітновиборної кампанії стави
мо перед собою завдання:
серйозно перебудувати ро
поту комсомольського ак
тиву,
насамперед, його
важливої лапки — «Ком
сомольського нрожекіора>
З дійовою, конкретною до
номогою адміністрації під
прпемства все, що в цьомх
плані намітили — цілко-.здійсниме.
В. ЧЕРНИЧЕНКО,
секретар комітету ком
сомолу
Маловисківсьного цукрокомбінату.
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Наприкінці травня «Мо
лодий комунар» писав про

недоліки в охороні річки у
Новоукраїнці. Згадувалося
там і про парк,

розташо

ваний на березі

Чорного

Ташлика. 1 ось ми знову в

Тут ростуть

роз-

і

ньому.

|

кішіїі дерева, е чудові зе
лені галявини. Ллє...

>

На терп і ори парку зна
ходяться також яма для
відходів виробництва і на
сосна хлібозаводу райспожнвепілки, відстійник банію-пральпого
комбінату,
який закиданий сміттям,
сухим гіллям, під’їздів до
нього нема ніяких. А скраю

ВІДПИСАЛИСЯ

НА СЕЛО
ДІДУСЕВІ

парку, біля самих норії
хлібозаводу, можна поба
чити величезну купу сміт
тя, по якій уже й лопухи
попроростали. Чимало йо
го можна побачити в пар
ку і з боку РЕМ (район
електричних мереж), при
ватних обійсть. Те ж саме,
та ще й «приправлене»
розливами
паливно-мас
тильних матеріалів — на
території автоколони № З
облдорбуду. 1 все це до
щовими водами змивається
через територію парку в
річку Чорний Ташлпк, по
путно забруднюючи грун
ти й підземні води.
Біля мосту через річку,
перед головним входом у
парк, на обочині — великі
вимоїни. Водоспинннх лот
ків тут нема й близько,
отож під час дощу намул
змивається в річку...
11а цьому описи загаль
ного вигляду парку можна
було б і закінчити. Додав
ши, що його благоустрій,
зокрема, будівництво тан
цювального
майданчика,
впорядкування і оформ
лення алей тут почали в
незапам’ятні часи, але до
кінця пс довели й досі. Це
свідчить
про
те, що
справжнього господаря у
парку нема, а молоді, рай
комові комсомолу до ньо
го й діла немає.
М. ГАМОВ,
старший інспектор об
ласної інспекції з охо
рони природи.

скарги в клуб залізнични
ків начальнику станції Користівка».
Слово честі, каховського
Ваньку Жукова, що адре
сував листа «на село діду
севі», зрозуміти було лег
ше—хоч ясно, кому хлоп
чик відправляв своє по
слання. Олександрійці ж
загнули значно хитромуд
рішу головоломку, у якій
хоч круть, хоч верть, а не
збагнеш, хто ж одержить
переслане—директор клу
бу чи начальник станції.
До речі, яке останній має
відношення до танців? І де
це бачено, де це чувано,
щоб скаргу переправляли
тому, на кого скаржаться?
Мабуть, без роз’яснення
Олександрійського райвід
ділу культури ми з цією за
гадкою не справимося.

В середині червня ре
дакція одержала з Приютівки Олександрійського
району листа від молоді
селища.
Автори писали
про те, що у місцевому
клубі немає танців. Скаргу
ми відправили на розгляд
у відділ культури Олек
сандрійського райвикон
кому.
Звичайно, і нас, і авторів
листа найбільше влашту
вала б відповідь на зра
зок «Танці проводяться».
Ну, в гіршому випадку
«Будуть проводитися», для
І ще: ніяк не можна до
цього, мовляв, зроблено
пустити, щоб у лавині цих
те і те.
Але що ж оце зроблено? запитань і обміну папера
«На ваше нагадування ми потонуло найважливі
райвідділ культури пові ше питання: чи ж є танці
домляє, що листа молоді у Приютівці? Якщо нема,
направлено
за
місцем то коли будуть?

«НЕЗАТИШНО.
ХТО Ж ВИНЕНІ»
Під таким заголовком в
газеті було опубліковано
рейдовий матеріал, с яко
му критикувались безпо
рядки в гуртожитку № 1
ЯГКК тресту «Оленсандріяважбуд». Ось яку відповідь
після критики надіслала
комендант гуртожитку.Р. С.
і Бондаренко:
— Публікацію «Молодо
го комунара» обговорено на
засіданні ради гуртожитку,
на загальних зборах меш
канців. Були прийняті кон
кретні заходи по усуненню
недолінів з метою поліп
шення житлово-побутових
умов.
З червня по серпень в
гуртожитку замінено меблі
(шафи,
книжкові шафи,
столи,
стільці, шафочки
для продунтів тощо). Старі
меблі списано. Жителі гур
тожитку
одержали нові
штори, килимки, зернала,
покривала, нову постільну
білизну.
Поліпшила свою роботу
рада гуртожитку. Розроб
лено заходи по боротьбі з
пияцтвом і алноголізмом.
В гуртожитку нині три
ває капітальний ремонт.
Закінчено роботи в чолові
чій душовій, розпочато ре
монт кімнати для прання
білизни та жіночої душо
вої. Ремонтуються
також
побутові німнати. Закінчи
ти всі ремонтні роботи
плануємо до 1 жовтня цьо
го року.

«як більмо
на оці»

Так називався матеріал
рейдової бригади
«Моло
дого комунара», в якому
гостро критикувався стан
антиалкогольної роботи в
торговельних закладах міс
та
Новоунраїнки, пору
шення
правил
торгівлі
спиртними напоями.
На критику відповів го
лова виконкому Нозоукраїнської районної Ради на
родних депутатів Є. Є. Янцев:
— Рейдовий
матеріал
розглянуто й обговорено на
правлінні райспоживспілки
з головами сільських спо
живчих товариств і заві
дуючими
продуй.'Осими
магазинами й буфетами.
Рішенням правління рай
споживспілки
буфетницю
буфету К? 2 комбінату гро
мадського
харчування
Ф. С. Красильникову звіль
нено з роботи.
Директора комбінату гро
мадського харчування В. Л.
Демидову суворо поперед
жено.
На „засіданні
районної
комісії по боротьбі з пи
яцтвом і алкоголізмом за
порушення правил радян
ської торгівлі спиртними
напоями Ф. с. Нрасильнинову оштрафовано на 70
карбозанців.
На сьогодні значно ско
рочено кількість торгових
закладів, де раніше прода
вались спиртні напої.
Рішенням райвиконкому
№ 236 від 22 липня цього
року «Про впорядкування
торгівлі спиотними напоя
ми в районі» забов’язано
міські й сіл >ські виконко
ми Рад народі
депута
тів, комісії пс боротьбі з
пияцтвом, р-зр< поживспілку, районний відділ внут
рішніх справ установити
суворий контроль за до
триманням правил торгів
лі спиртними напоями.

но отримала лист від заві
дуючого комунальним відді
лом міськвиконкому
А. Н.
Семенкова: «Скарга розлянушенням
санітарних
умов та. Фанти, викладені в ній,
зливну яму під водовідну
мали місце. Комісія, призна
колонку і обладнати водовід чена рішенням міськвикон
кому № 514 від 18 червня
з двору».
1985 року, розглянула на
А це вже лист головного
лікаря міськсанепідемстан- місці скаргу жителів і при
ції на ім’я О. В. Новицьного: йшла до висновку, що водогр. Собко
«Вами ведеться самовільне □ ідна колонна
будівництво без згоди
від А. К., Роботнової М. К. від
ключена від водопровідної
повідних
органів... Міська
санепідемстанція
поперед сітки в результаті незакон
них дій співвласника вказа
жає, що у разі продовження
житлового
будинку
будівництва згаданого вигре ного
гр. Новицьного О. В. В да
бу, використання його для
господарсько-побутових по ний час водопостачання на
треб. нами буде запропоно території дворової ділянки
гр. Собко А. К. Новицьким
вано водопровіднонаналізаційному господарству від О. В. поновлено».
Та люди знову скаржили
ключити водовід від вашої
ся. Кореспондент «Молодого
квартири...».
комунара»
завітав до РсботЛистування Роботнових і
нович. йому показали ко
міськвиконкому
продовжулонку. А вона не діє. сода
в ось іще Н.' "ДИН пі <. Ці
не тече, а капає — щоб на
йшло до того, що вже не
повнити відро, треба чекати
0. Гі. Новицький
винен, а
добу.
скаржники (їм ніяк заїхати
Ось так
вжили заходів.
в двір, щоб привезти вугіл
ля, бо проїзд «забрав» Но Ось так виконав розпоряд
ження
комісії
міськвиконко
вицький, їм немає можли
вості встановити водяне опа му О. В. Новицький через...
тяга
лення — немає ж води), то сім років паперової
хай вирішує суд, а не само нини.
вільник.
М. ШЕВЧУК.
I ось, нарешті, А. К. Ссб-

З стор.

комунар»

Р ГАРАЖІ
Онуфріївського спорттехклубу
ДТСААФ йшла звичайна
робота: хлопці клопотали
коло мотоциклів. Власне,
вчилися доглядати техніку:
виставити запалення, від
регулювати подачу паль
ного, гальма...
— Машина догляд лю
бить, — сказав, витираючи
ганчіркою руки, голова
спорттехклубу Віктор Калантаєвський, зовсім ще
молодий, міцно скроєний
чоловік. — І точність теж.
Тут сам в разі потреби ні
хто не допоможе. Тільки

лека од принциповості. І
явно не узгоджується із
званням комсомольця.

сказати, однак,
С»' ЛІД
що заднім числом
і комсомольські збори на
місцях, і бюро райкому
комсомолу всерйоз взяли
ся за «виховання» спілчан,
які дозволили похрестити
своїх дітей. Зокрема, ви
несено
суворі
догани
С. Локаліну, М. Петрашко,
О. Голубу, В. Візиренку,
В. Соломці, їх заслухано
на засіданні бюро РК
ЛКСМУ. У вітрині «КП»
з явився спецвипуск «Ком
сомольського прожекто-

ні і про те, аби якомога
більше урізноманітнювати
форми роботи, шукати но
вих шляхів до людей. При
міром, є в райцентрі пре
сучасний кіно
красний
театр «Мрія», але в його
планах показів годі шука
ти стрічок на атеїстичні
теми; про діяльність тема
тичного кінолекторію й го
ворити не доводиться. Не
знайшли атеїсти стежки й
до редакції місцевої ра
йонної газети. За останніх
півроку на її шпальтах бу
ло надруковано всього
кілька невеликих матеріа
лів на теми атеїзму, основ
ним
лейтмотивом яких
можна вважати слова: «у
нас все гаразд».

ДАВАЙТЕ
ДУМАТИ САМІ «
влзсні знання і вміння.
Віктор — у
минулому
вертольотчик, добре знає
ціну сказаному. І хоч зму
шений був залишити робо
ту в небі за станом
здо
ров’я, та з технікою не по
рвав — любов до неї при
вела його в спорттехклуб у
рідному селищі, де віднеІдавна він став головою.

І

Розмовляємо з Віктором
про його теперішні турбо
ти, про заняття авто-та
мотолюбителів, — і нас не
полишає якесь дивне по
чуття. Невже цей розум
ний, освічений
чоловік,
комсомолець — і раптом
вирішив «назернутися до
бога»?
Запитуємо його
про це.
— Та ні, що ви! — каже
Калантаєвський, явно збен
тежившись. — А що сина
похрестили — так я тут ні
при чому. Бачите, у нього
останнім часом зі здо
ров’ям погіршало, от моя
мати й наполягла, щоб не
одмінно охрестити в пра
вославному храмі — мов
ляв, бог тоді буде йому за
заступника. А в мене духу
не вистачило відмовити...
Але облишмо на деякий
час нашу розмову з Вікто
ром і звернімося до факІтіс. А вони не дуже втішні
для онуфріївських атеїстів.
Досить сказати, що в ра
йоні процент новонародже
них, яких піддають обря
дові хрещення, втроє ви
щий, ніж в середньому по
області, і в шість разів ви
щий, ніж, скажімо, у при
близно такому ж за тери
торією
Компаніївському
районі.
Майже в один час з В. На
лантаєвським
охрестили
своїх дітей члени ВЛКСМ
Микола Петрашко й Ста
ніслав Локалін з Павлиша
(колгосп імені Комінтерну),
Оленсандр Голуб та Воло
димир Візиренко (колгосп
імені XX з'їзду КПРС). Ва
лерій
Соломка (колгосп
«Зоря»). А ось витяг з
відповіді секретаря комсо
мольської
організації
Онуфріївського районного
відділу внутрішніх справ
Сергія Грабового на запит
райкому комсомолу стосов
но хрещення
дитини в
сім’ї працівника
відділу
І
члена ВЛКСМ Івана Троя
на: «...1. Ф. Троян в хрещен
ні своєї дочки участі не
брав. Обряд було здійсне»
но ного батьнами без відо
ма самого комсомольця».
Відповідь, до речі, типова.
Та чи так уже всі без ви
нятку батьки нічого про це
не знали? Чи, може, прос
то, не хотіли знати, — хай,
мовляв, роблять старі що
хочуть? Що ж, позиція да-

Не можна сказати, що
ра», який повідомив про
райном комсомолу не зай
це. Але чи доведено спра мається атеїстичною ро
ву до кінця? І в якій мірі ботою. Однак поки що
сприятиме зроблене зміц справа посувається повіль
но — не вистачає досвіду,
ненню атеїстичної пере нонтанту з районним г. ~конаності молоді в райо діленнлм товариства «Знан
ня», ентузіастів, котрі б
ні?

індивідуальну
Зважимо: і покарання по проводили
комсомольській
лінії,
і роботу. Тому нерідко трап
ляється
так,
як в історії з
роз’яснювальна робота ні
ін
як не торкнулися молодих В. Калантаєвським та
шими
комсомольцями,
кот
матерів. А вже хто-хто, а рі пішли на поводу у своїх
вони мали б не лише зна
ти про підготовну хрестин, релігійних батьків, вчинив
ши всупереч своїм переко
але й вплинути на заміри
старших, відмовити їх од нанням.
■«> ВИЧАИНО, всі ці закизадуманого. Та ніхто з ате
їстів до них не звернувся
ди на адресу атеїстів
ні тепер, ні ще раніше, ко
аж ніяк не знімають мо
ли молоді жінки перебува
ральної відповідальності
ли в пологовому будинку.
Навіть пам’яток про шко з тих спілчан, які поступи
ду здоров’ю дитини од об
ряду хрещення не вручи лися своїми принципами
ли. не кажучи вже про ін (виходимо з того, що во
дивідуальну виховну робо ни у них таки були). Ала
ту. Чим же пояснити та не виключено: вчинки ці
кий підхід?

Другий секретар Онуфрі
ївського райко/лу ЛКСМУ
Т. Авраменко (вона всього
кілька місяців на цій по
саді} зауважила, що труд
нощі в атеїстичній пропа
ганді серед молодих мате
рів породжує найперше
їхня відокремленість од
трудових колективів, адже
вони тривалий час перебу
вають у післяродових від
пустках. Що ж, у цей пе
ріод труднощі в атеїстич
ній роботі справді ство
рюються чималі. Але ж,
скаже вдумливий читач,
не напередодні цієї важ
ливої події у житті моло
дої сім'ї мають братися
онуфріївські
атеїсти за
свою справу!
Втім, знайомство із ста
ном атеїстичної пропаган
ди наштовхує на думку,
що так воно здебільшого
й буває. Відсутня чітка
система в атеїстичній ро
боті районного відділення
товариства «Знання». Є в
районі й позитивний дос
від — зокрема, у Павлиші
успішно діє клуб «Атеїст»,
у селищній бібліотеці від
буваються цікаві атеїстич
ні заходи, — але його по
ширенням ніхто не зай
мається всерйоз. Не мо
жуть атеїсти похвалитися й
наявністю постійно діючих
лекторіїв,
обмежуються
читанням лекцій від випад
ку до випадку перед ауди
торією, яка збирається сти
хійно. Не дбають в райо-

стали можливими череі
те, що молоді люди не до
кінця усвідомлювали не
сумісність їх з комуністич
ною мораллю. Однією з
причин цього є й упущен
ня в атеїстичній пропа
ганді.

Великі завдання стоять
перед атеїстами району з
справі поширення атеїс
тичних знань. І стосуються
вони не лише боротьби з
пережитками у свідомості
окремих громадян, але й
утвердження нової, радян
ської обрядності. Адже на
секрет, що й релігійні слу
жителі не сидять склавши
руки. Дуже активно діє,
приміром, секта баптистів
у Павлиші (всього їх в ра
йоні чотири). Серед тих,
хто відвідує її, є й молоді
люди. А тим часом тематина багатьох ленцій, які чи
таються по селах району,
далека од діяльності гро
мад ЄХБ; мало уваги приді
ляють лектори й критиці
релігійних
догм
право
слав’я..

Ми далекі від того, щоб
подавати тут рецепти ате
їстичної роботи серед мо
лоді в Онуфріївні та се
лах району. Місцеві акти
вісти зможуть при бажан
ні самі справитися з цим
незгірш. Але безперечно
одне: перебудова всієї ро
боти, потреба якої нагрі
ла, слід починати з до
кладного аналізу релігій
ної ситуації в районі й з
врахуванням потреб момен'
іі. СЕЛсЦЬКИЙ,
П. ДМИТРЕНКО.

Он/фріївський район.

з ТРУБИ... НЕ ТЕЧЕ
Після публікації статті «На
самоті» («Молодий комунар»
за 13 червня) в редакцію
продовжують надходити лис
ти про те, що і в Кіровограді
багатьом літнім жителям не
створюються нормальні по
бутові умови. 23 липня ми
надрукували рядки з листа
курсанта КВЛУЦА П. Гучека,
в якому він повідомляв, що
у вдовиній хаті, що по ву
лиці Воровського, 92, зубьий
протезист О. В. Новицький
відключив воду (він
купив
частину будинку) і кілька
І сімей залишились без води
Доводиться ходити по воду
«на позички» до сусідів або
на вулицю через два квар
тали.

Як ми з’ясували, про всі
ці неув’язки між мешканця
ми будинку № 92 А. К. Собко, О. П. Роботновою, М. К.
Роботновою та
Кіровоград
ським міськвиконкомом ве(лось листування з 1977 року.
В одному з листів міськви

Добра слава йде про високу професійну підготовну КМК нулінарів центпальної
їдальні нолгоспу імені Леніна. В ннизі скарг і пропозицій — одні подяки. Сснрети
майстерності дівчатам передає наставниця молоді старший повар К. П. Вороніна.
На знімку: (зліва направо): завідуюча їдальнею Т. ВОВК, кулінари К. ТОП
ЧІЙ. Л. НУЛЕНІНА. К. П. ВОРОНІНА, Г. ГАЙДУК, Т. КРАВЧЕНКО, В. БАЛАБАНОВА.
Фото С. ФЕНЕНКА.

Долинський район.

«Молодий
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комунар»

Гадаю, із самого почат скажімо,
ми
прагнули цівники юрконсультації, лі правило, допомагають нам
ку слід звернути увагу на включити більшість питань, карі, лектори товариства не тільки місцеві органі
одну, здавалося б, не та
що не можуть не цікавити «Знання», працівники сфе затори. «Притягує» до бу
динку культури чи актово- .
ку вже й важливу деталь.
молоде подружжя. Це й ри послуг. Тож у почутому го залу заздалегідь пові
Ми чітко розмежовуємо
етика сімейних відносин, і сумніватись не доводиться.
власне обряд весілля — юридичні консультації, і Але головне — зв’язок домлена тема. їх, як уже
казала, підказують самі
коли молодий і молода на
слухачі. А допомагають
рушничкові промовляють
високі слова подяки бать
ОБРЯДИ НАШІ, РАДЯНСЬКІ зосередитись на конкрет
них питаннях й анкети, які
кам, обіцяють нести своє
ми вручаємо кожному з
почуття крізь роки й труд
вступити
у
бажаючих
нощі, коли їх вітають хор,
_
шлюб,
__
присутнім
<
' під| час
працівники ЗАГСу, гості,—
наших засідань. Чи ж за
із роботою нашого лекто
лишатимуться незаповнерію й клубу. Звичайно, це
ними графи напроти та
різні речі по своїй суті,
ких пунктів: «Чому розлу
але в перспективі ми бадолі людські
чаються?», «Хто поеинєн
чимо їх як комплекс, що
у сім’ї головувати і чи поАдопоміг би, по-перше, натрібно це взагалі?», «Скіль- _
на себе жінки з колгосп
завжди запам’ятати цю
ки у вас буде дітей і чо- ”
хвилюючу подію, і, поної бухгалтерії.
му?», «Як ви привітаєте
Особливо здружилася з
друге, зміцнити сім’ю у
дружину з народженням
нею Ніна. З чоловіком-пияшлюбові вже напочатку. В
Ось уже кілька років при Новомиргородському
сина
(доньки)?», тощо.
ком розлучилася. Дітей
ідеалі мислиться так: на відділі ЗАГСу діє створений з ініціативи райкому
своїх не мала. От і прики
речений з нареченою про комсомолу клуб молодої сім’ї, який так і називається
Зрештою, у кінці анкети
піла душею до дівчинки.
тягом відведеного «про «Злагода та любов». Судячи з численних відгуків,
містяться однозначні про
Минув час. Наближався
хання: «Які питання мас
філактичного» місяця від популярністю він користується неабиякою: членом
Новий рік. Напередодні
розглянути клуб надалі?»
відують лекторій, що діє клубу може стати не тільки кожен бажаючий жених
свята Миром зайшов до
та «Ваші загальні поба
при ЗАГСІ. Потім почуте чи наречена, але й молоді люди, які вже перебувають
АРИНУ
Буштрук, кімнати, де працювала Ні
жання».
закріплюється у свідомості у шлюбі. Комплекс заходів, іцо складають зміст ро
дружину головного аг
на, і сказав:
безпосередньо на церемо боти клубу, враховує і розмаїття запитів та інтересів
Якщо заводити мову про
ронома, знали у селі як
— 4} в я, ніби у вас день
ефективність нашої ро
нії шлюбу та під час засі слухачів. Основною формою роботи є все-таки безпо
легковажну жіночку. ІІе народження. Не знаю, чим
боти, то вислови поки що
дання клубу — адже те середні зустрічі з членами клубу — за місцем їх меш
раз і не двічі якийсь п’я пояснити, але так уже
будуть стри/ланими: кіль
пер воно носить конкрет кання, роботи тощо.
ниця
заявляв Миронові співпало, що і в моєї стар
кість розлучень скорочує
Сьогодні голова клубу, завідуюча відділом ЗАГСу
ний характер, спрямовано
Івановичу прямо у вічі:
шої в цей день іменини. То,
ться у нас повільно. Але
Новомиргородського райвиконкому Олександра Ан
«до тебе одного». Опісля
— Ти он кралю свою може, і відсвяткуємо ра
ділиться думками щодо пер
ми не повинні форсувати
приведи до порядку. А то зом?
за потребою вони беруть дріївна МЕРЕЖКО
цього процесу. Завдання
ді вже... й мене виховуй.
участь у роботі клубу вже спектив клубу.
...Незабаром вони побра
клубу — сприяти зміцнен
Мовчав Буштрук. А що лися. Зойчпній радості не
як більш-менш кваліфіко
ню радянської сім’ї без
він міг на таке одповісти? було меж. Та й з Катру
вані спеціалісти з тих чи
Хіба висловиш словами, сею зріднилися швидко.
інших питань. Останнє хо ГСрЛ'іОНІЯ почуттів, побуто завжди двосторонній. Од жодного примусу СТОСОВ
як серце стискається в ле Один Сашко не визнавав
тіла б прокоментувати.
ві наради тощо. Розповіда не те, що у відповідь на НО його учасників. Ак
щатах од душевного бо «мачухи». І не називзв ні
У. перспективний план ють присутнім про це ра почуте сипляться численні цент — тільки на свідчлю?.. Може, й пішов би од як. «Ви». «Вам». 1 все.
запитання,
вже добре. мість молодих, глибину й
роботи клубу на цей рік, йонні спеціалісти
неї, бо хіба це сім’я, та...
Добре, що на такі зустрічі зрілість їхнього виберу й
1
скидав поглядом трьох Р
приходять і ті, чий по переконань.
своїх чорнявих діток і за
дружній стаж налічує від
Якою буде робота клу
спокоював себе, у хвилину
кількох до кількох десят бу завтра? Мабуть, у пер
гіркоти: «Може ж таки
ків років. Ясна річ, їм є шу чергу, збиратимемось
одумається...».
про що розповісти, прак частіше,
Втрачений
на
Та ü діждався. Склала
тично доповнити наведені якомусь
етапі
діловий
Марина одного раду свої
лектором факти й понят контакт із районним коречі, залишила йому і ха
тя.
мітетом ЛКСМУ не міг не
ту, і дітей, і господарство,
Згадаю одне з недавніх позначитись на цьому: ад
та й подалася жити до
засідань клубу, що • мало же нам з інспектором від
завгоспа місцевої школи,
назву «Духовний світ мо ділу ЗАГСу Г. М. Алейниякий недавно овдовів...
лодої людини». Була й коеою далеко не все під
Зібрав Буштрук своє сі
лекція, але головною по
мейство докупи і сказав,
дією став показовий об силу, е питаннях організа
. паче одрубав назавжди:
ряд весілля. Додам, що і ції, зокрема. Та й у зміст
— Самі дамо собі раду!
хліб-сіль ювілярам, і кон занять можна було б при
Не пропадемо...
церт на їх честь, і теплі внести нову хвилю —
Та сімейна незлагода да
слова привітання сприяли комсомольські працівни
лася все-таки взнаки. Саш
тому, що Олексій Олексі ки частіше бувають серед
слухачів, краще
ко, якому вчителі проро
йович та Варвара Ульянів- наших
кували атестат із золотою
на Рудакови відчували: знають і їхні запити, й
медаллю, почав приноси
ними пишаються, їм по- проблеми.
Крім того, думаємо роз
ти «четвірки» і навіть
доброму заздрять. Сорок
«трійки». Восьмикласниця
років,
прожитих разом, ширити обряди урочистих
Катруся ледве встигала
оживали в пам’яті; мовби весіль — «золотих», «рубі
наготувати на всіх, змар
заново переживали вони нових», «полотняних» те
ніла, втомлювалася дуже.
минуле. А треба було ба що. Сім’ї, що прожили Б
чити, якими очима диби злагоді не один десяток
І тільки шестирічна Зойка
залишилася, здавалось, та
лися присутні на «рубіно років, у районі є, так що
кою ж веселою, як і рані
вому» весіллі на ювілярів, треба лише діяти.
Хочемо, щоб у кожній
ше. Матір вона бачила
як дивувалися невимуше
Іарних дітей виростили, собі на щастя й людям на радість, Марія Максимівна
часто (га працювала при
ності й щирості їхнього сім’ї поселилася любов.і
та Микита Іванович Кравченки з села Красносілки Олександрівського району.
биральницею в шкільному
спілкування, з яким захоп злагода з першого дня.
Батьки все життя трудилися в колгоспі, куди вступили одними з перших. А потім
передали трудову естафету дітям. І, як виявилося, в надійні руни.
ленням слухали нехитрі Допомогти в цьому в силу
иіонертаборі, куди батько
Ьіктор Минитосич Кравченко стає нращим комбайнером радгоспу «Шляхом
віддав малу на літо), а то
оповіді про «секрети» зла своїх старань прагнемо й
Леніна-», нагороджений орденами Жовтневої Революції та Трудової слави III ступе
му й не журилася виму
годи, які накопичувала ро ми.
ня. Лідія Микитівна все життя вирощувала буряки на радгоспних полях, недавно
тільки вийшла на пенсію. А Валентина Микитівна — фельдшер, живе й працює
шеною розлукою.
ками
родина Рудакових...
О. МЕРЕЖКО,
Г в далекій Моснві.
Чи слід казати — засідан
...Того дня Мирон саме
завідуюча
відділом
Та недавно всі діти зібралися на батьківському обійсті на «діамантове» весілля —
був у конторі, як задзво
ня було і пам’ятним, і ко
ЗАГСу Новомиргород60-річчя сімейного життя своїх батьків. А разом з дїтьми були всі семеро внуків і
рисним.
нив телефон і він почув
п ятеро правнуків Микити Івановича та Марії Максимівни, які теж щиро вітали
ськогс райвиконкому,
дорогих людей.
схвильований голос піоЗбирати численну ауди
голова клубу /аопсдої
На знімну: підчас «діамантового»
сесілля у родині Кравченків.
нервожатої:
торію під час засідань, як
сім’ї.
Фото М. САЕЕНКА.

МОЛОД ОЇ СІМ !

Злагоди
та

Мати
і мачуха

М

♦

— Зою забрала ваша
дружина... колишня. Я— ні
чого не могла вдіяти.
Мчав на мотоциклі до
рогою до Чорної Балки, де
була завгоспова хата. По
спішав так, наче ДОНЬЦІ
загрожувала яка небе2пека...
Аж ось попереду забовваніли дві постаті: висока
і маленька. Зачувши гур
кіт мотора, Марина одразу
зупинилася. Стояла, по
хнюпившись,
приречено
дивлячись у порохняву.
Знала — не оддасть Мнроп
дочки.
Э ТОГО ЧАСУ Зойка хо** дила, як сама казала,
«на татову роботу». Ди
витися за нею в агронома
часу не було. Тож всі кло
поти про дівча перебрали

Плакала Ніна ночами.
Бувало, жалілася Мироно
ві:
— Ну що мені з ним
діяти? Здається ж, усе
роблю як слід, а не вихо
дить по-людськи — не
прийма мене та й год!...

Минуло два
роки. І
якось, саме перед ново
річчям, додому надійшов
лист віл тепер уже сер
жанта Радянської Армії
Олександра Буштрука. Ад
ресований особисто Ніні,
він починався словами:
«Добрий день, моя рід
на мамо.,.».
Н. ГАРАС.

м. Новоукраїнка.

для ВАШОГО ДО/ЛУ

«Ворто взятися за голку...»
На одній з виставок об
разотворчого
мистецтва,
що проходила в обласному
центрі, увагу відвідувачів
привернули роботи нашої
землячки, медсестри райлінарні Р. П. Авраменко. бі
ля вишивон та виробів в’я
зання подовгу зупинялися
відомі в області художни
ки. поети...
І неспроста — роботи
Раїси Павлівни засвідчу
ють неабиякий талант май
стрині. Полонять зір, хви
люють серце картини «Ді
ти, що втікають від гро
зи», «Ромєо і Джульєтта».
«Тарас Шевченко» та Інші.
А скільки різнопланових
картин природи!
Усього

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

©бластного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины,

вул. Луначарського, 36.

Па украинском языке.

БН 00577.

Обсяг 0.5 друк, арк.

не перелічиш. Тут різні ви
ди
вишивок: хрестиком,
гладдю звичайною, рахун
ковою... Усі вони прикра
шають просторий і світлий
дім Лвраменків. Либонь,
запчшаютісп в рукотвор
ному
різі оюлір’ї Раїси
Павлівни й оті спогади за
прожиті з чоловіком літа —
від вишивок віє ладом І
миром: це й пригадує по
дружжя, озираючись на
зад. Не судилося вицвісти
почуттям — там. як довго
палахкотять барви на ви
творах їх захоплення.
Крім вишивок, інтер’єр
квартири доповнюють різ
ні серветки, скатерки, ме
реживо, теж виготовлені

різними способами: крюч
ком, спицями, дугою.
«Де ж берете стільки СИЛ,
щоб творити все це?» —
питаю майстриню. «А ме
ні варто лиш взятися за
крючок чи голку, — усмі
хається, —• як втома де й
дівається».
Радують майстриню і її
юні учениці: гарно в’яжуть
Наталка Король та Люда
Снрипник з місцевої деся
тирічки.
Роботи Р. П. Авраменко
були не лише на обласних,
але й на республіканських
виставках.
Пропонували
якось їй навіть книгу на
писати про своє захоплен
ня. Розгубилася, відмови-
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лась, а тепер шкодує. Втім,
У неї є можливість пере
глянути своє тодішнє рі
шення. Щоб більше МОЛО
ДИХ жінок змогли перебра
ти В Неї вміння творити
прекрасне і корисне.

А. ЯЩИШИНА.

емт Устинівка.

ПОПРАВКА
У газеті за 17 вересня
1985 року у матеріалі
'Яким буде результат?»
з вини коректора трапи
лася помилка. Прізвище
першого секретаря Бобрииецького райкому ком
сомолу
треба читати
С. Соболь.

Редантср
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
Газета виходить V вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
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