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ПАМ’ЯТАЮЧИ
ПРО ГРЕЯ
Найперше, що впадає у
вічі — її скромність.
В
одязі, у манері
говори
ти — скупо, у звичці по
сміхатись, схиляючи
го
лову набік. Та вже через
півгодини я помітила, що
Іринине плаття пошите з
неабияким смаком, в тон
підібрані
босоніжки, а
плетена корзинка якнай
краще пасує до всього її
вигляду. Коли
розмова

заходить про те, що її
хвилює, Іра Шабанова ви
словлює
цікаві,
тверезі
думки, які не завжди, по
чуєш від найрозумнішого
співрозмовника:
у
такі
хвилини вона не губиться,
а дивиться через скельця
окулярів прямо у вічі.
— Ти давно вже пра
цюєш на швейному об'єд
нанні?
— Два з половиною ро
ки.
— Подобається?

— Мабуть, звикла.
Бо
спочатку, як прийшла піс
ля
училища,
хвилини
до

рахувала
закінчення

робочого дня. Мене по
ставили пришивати ярли
ки. Не встигала, були не
приємні розмови з май
стром. Хотілося
швидше
десь піти звідси,
знайти
цікавішу роботу. Тепер я
пришиваю
кишені.
Це
теж складно, але я вже
освоїлась.
— І все ладиться? Не
виникає проблем?
— Звичайно, проблеми
є. На цій операції повинно працювати двоє,
за
раз я одна. Тих, хто вико
нує наступну операцію—
аж троє. Ясно, що я не
встигаю повністю
забез
печити їх роботою.
— А що ж ваші майстри?
— Майстри у нас дуже
хороші. Вони завжди ро
зуміють ситуацію і нама
гаються допомогти. Якшо
вимагають обсіавини, той
за машинку сідають. Як от
Ніна Василівна Котова.

нець — це якесь самови
раження. Мені буде дуже
шкода, якщо наш гурток
розпадеться.
— Нас залишилось тіль
ки четверо. Не хочуть хо
дити — і все. Відмовка
одна — немає часу.
— Як ти вважаєш, у вас
на підприємстві комсомол
має авторитет?

J Иов^5@яьммя

ЛІРИЧНИЙ ПОРТРЕТ
СУЧАСНИКА
Пушкіна. Поезію люблю.
У школі я її не розуміла.
А тепер читаю і відкри
ваю для себе цілий світ,
якого раніше не знала. Те,

що в житті здається простим, буденним, у віршах
набирає якогось
іншого
смислу, вищого, кращого.
Мене зацікавив духов
ний світ цієї дівчини, отож
зважуюсь на
запитання,
трохи несподіване навіть
для мене:
— Іринко,
.яким
ти
уявляєш свого майбутньо
го чоловіка? Якими риса
ми він повинен володіти?

— Має. Але не такий,
як потрібно. Комсорги на
чебто хороші. Ось у на

— Мабуть, щоб
вима-.
гати чогось
від іншого,
самому, в першу
чергу,

шому цеху Лариса Родохліб. Вона старається, ор
ганізовує, вимагає.
Але

треба бути доброю люди
ною. Взагалі, у мене по-.
гляди з цього
приводу
ненові.

більшість людей
все ж
байдужі до цього. Закін
чилася зміна — «нема ча
су» і все. Дуже непросто
зацікавити.

— Який вихід ти бачиш?
Ірина щиро признається:
— Не знаю.
— Іро, ось ми говори
ли про танцювальний гур
ток. Як ти ставишся до
сучасних танців, до брейку, скажімо?
— Мені подобається. Ру
хи складні, — я б, мабуть,
так не змогла, — дуже

пластичні, красиві. От ди
вишся: він танцює і ніби
хоче щось сказати. Тіль
ки чомусь обличчя
без
душне...

— Цікаво, а що ти лю
биш читати?

— Історичні
романи.
Ось недавно читала
про

КОНСТИТУЦІЯ

— А все-таки?
— Хочу, щоб було вза
єморозуміння. Щоб збе
регти у взаєминах
щось
піднесене, справжнє. Але
так буває рідко.

— У тебе є якесь жит
тєве кредо?
— Чомусь запам'ятались
слова капітана Грея з кіно
фільму «Червоні вітрила»:
«Якщо хочеш мати щастя,
будуй його сам». Ці сло
ва надають мені впевне
ності. Нагадують про те
світле й чисте, що несуть
у собі герої Гріна. Мені
це в житті потрібне...

С. ОРЕЛ.
м. Кіровоград.

На знімку:
швачна
Ірина ШАБАНОВА.
Фото В. ГРИБА.

Плакат О. БОСОГО.

Леонід Гребешок, Сергій
Іваичеико.
Спої трудові здобутки
колектив присвячує Дню
Конституції та 70-річчю
Великого Жовтня. Протя
гом місяця колектив пла
нує до ювілейної дати ви
робити ще 700 тисяч штук
Колектив птахофабрики ЯЄЦЬ.
колгоспу «Шляхом Леніна»
Н. МЕЛЬНИК.
достроково викопав план Гайворонський район.
двох років
п'ятирічки.
Державі продано 14 міль
йонів 880 тисяч штук
яєць, що на 2 мільйони
1 900 тисяч штук більше
плану.
Люба Щербакова піді
йшла до стенду показни
Найбільший внесок у до ків. Цифри були втішними.
сягнуте серед молоді пта- На серпень має по 2719
молока від
I хофабрнки зробили опера- кілограмів
І тори Марія Заболотна, кожної корови. Те, що її ціІ Тетяна Стецюра, слюсарі

План

двох років

достроково!

Дівчина — профгрупорг,
член
штабу
цехового
«КП».
Штаб
проводить
рейди по дисципліні, по
якості.

Любин рубіж

А ще подобається
їй
відвідувати танцювальний
гурток.

— Ми вже раз виступа
ли, здається, в червні.
Розучили російський
на
родний танець .. Хвилюва
лись, звичайно, дуже, але
виступили нормально. Та

ДЕНЬ

Нова книга Віктора Александрова
На полицях
книжкових
магазинів з'явилась книга
письменника Віктора Алек
сандрова «Михайло Фрун
зе», яка побачила світ у
видавництві ЦК
ЛКСМУ
«Молодь». її автор трива
лий час проживав у Кіро
вограді. Працюючи
над
книгою,
В. Александров
вивчив велику
кількість
архівних документів і ма-

теріалів. На її сторінках
йому вдалося відтворити
образ революціонера-ленінця, партійного
діяча,
талановитого полководця
Ця повість значно зба
гатить пам'ять не тільки
молоді, а й ветеранів ге
роїчними подіями й
бо
ротьбою ленінської партії
більшовиків у важкий для
Країни Рад час. На кон-

кретних прикладах автор
показав зростання й ста
новлення /Лихайла Фрун
зе
Нова
робота
Віктора
Александрова, як і повість
про сина полководця «Ти
мур — син Фрунзе», —
безцінний подарунок чи
тачам до 70-річчя Велико
го Жовтня.

II. СКРИННИК.

РАПОРТИ СВЯТУ
кавлять результати своєї
праці, неднвно. В ці дні
Л. Щербакова з особли
вим інтересом зупиняється
біля стенду. Справа в то
му, що до 70-річчя Вели
кого Жовтня комсомолка
зобов’язалася надоїти по
3000 кілограмів молока
від корови.
Секретар
комсомоль
ської організації другого
відділка колгоспу імені
Кірова, як видно, слова
свого дотримає.

І

Ю. ПРИСЯЖНИЙ,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
нізацій Бобринецького
райкому комсомолу.

--1 <=Г~ -- ---- -

МІКРОРАЙОНУ

4 жовтня під егідою Ні- авіації, художньо-спортивне
ровського
культурно-спор свято на стадіоні «Ікар» з
тивного компленсу відбуло, виступами гімнастон, ансамб
ся свято мікрорайону «Аеро- лів. боксерів, футболістів.
флотський». У його програ
Виступили ВІА, ансамбль
духовий
мі — посвячення в нурсан- бального танцю,
ти Кіровоградського вищого оркестр, тріо Сергія Корице
ва
з
КВЛУЦА.
льотного училища цивільної

---

-

Свято не концентрувалося
в одному місці — його «точ
ки» діяли біля новомиколаївсьного БК та автовокзалу.
Закінчилося свято
кон
цертом художньої
самоді.
яльності заводу
радіовиробів, де всіх
полонив ан
самбль «Конвалія».

Л. СМОЛЯК.
м. Кіровоград.

тверджених
Держкомспортом УРСР
У програмі змагань:
— індивідуальні гонки;
— естафета
УВАГА! УВАГА! УВАГА!
— гонка на час
Як і в минулі роки, метою
Із ЗО жовтня по 2 листо
Команд переможниць, а та
змагань я популяризація та
велосипедного кож найкращих спортсменів
пада на Завадівсьній трас' пропаганда
спорту в республіці, підви чекають призи
Отже, не забудьте:
обласного центру відбуде щення його масовості Стар
ти
велосипедистів
проводи,
з ЗО жовтня по 2 листопа
ться традиційний республі тимутвея згідно правил, за
да — на Завадівсьній трасії

АНОНС

канський турнір з велокро
су на призи нашої газети,
присвячений 70-річчю
Ве
ликого Жовтня

«Молохи

<• ТАТТЛ-РОЗДУМ про те,
лн нехтують вивченням
українсько» мови в
шнолах обласного центру
(«Своя мова — чужа?», «МИ» за 17 вересня), викли
кала широкий резонанс. В редакцію дзвонили й захо
дили вчителі, робітники, бібліотенарі. На стіл відділу
учнівської молоді й соціальних проблем лягло чимало
відгуків на публікацію. Читачі пропонують продов
жити розмову.

У нашому райцентрі та
кого зневажливого став
лен кя до рідної мови не
має. Це явище для нас не
типове, хоч окремі випад
ки трапляються. Буває й
так, що вчитель сам ук
раїнець, земляк, а ніби не
вміє говорити українською
мовою, чи не хоче показа
ти — хто він.

ЛЮ Б 0 В
ДО РІДНОГО СЛОВА

А якою виросте та ав
торка анкети, якій «...ну
не интересно вообще чи
тать на украинском?». Ще
й чесне слово вона
дає.

Тр ЖЕ й не молоді МІ! з
чоловіком, а постійно
щороку
передплачуємо
«Молодий комунар». 1 ось,
(Прочитавши статтю, яка
нас дуже схвилювала, за
хотілося висловити й свої
думки.
Якби трапилась нагода
виступити перед мешкан
цями Кіровограда, Світловодська, Олександрії, Побузького чи Смолі ного, які
пропонують видавати га
зету російською мовою, я
.спробувала б довести, що
їхні думки хибкі, що рід
на мова — то найдорож
чий скарб людський. Про
це я розповідаю своїм
учням.
Перші уроки української
мови у вересні мене особ
ливо захоплюють. Це уро
ки про рідну мову, її роз
виток, багатство,
красу,
барвистість, милозвучність,
образність, виразність. Ді
ти уважно слухають, усві
домлюючи, що без рідної
мови вони не могли б зна
ти ні історії, ні географії,
ні математики, ні мови іно
земної. Українською
мо
вою творили світочі крас
ного письменства Т. Г. Шев
ченко, 1. Я. Франко, М. М.
Коцюбинський, Леся
Ук
раїнка, хоча тоді вона за
боронялась,
переслідува.
лась. Чому ж сьогодні, в
«сім’ї вольній, новій»», ми
відвертаємось від рідного
слова?

Російська мова — це на
ша мова, нею говорив
В. І. Ленін. Ми повинні її
вивчати, знаті!, вміти го
ворити, адже це мова між
національного
єднання.
Розповідаю про це дітям,
виховую з ник любов до
російської мови. Завжди
наголошую: говорити слід
правильною, літературною
російською. Але ні в яко
му .разі не зраджувати
своєї мови, повсякчас па
м’ятати слова Т. Г, Шев
ченка: «І чужому научай
тесь, й свого не цурай
тесь».
Багато мов знали Леся
Українка, Іван
Франко,
Агатангсл Кримський та
Інші, проте своєї рідної
Не зрадплії!

Відмовитися від своєї
.мови — означає стати чу
жим і своїй матері, своє
му дому, своєму порогові,
своїй любові. Я вважаю,
що ті люди, які носять на
своїх майках чи джинсах
чужі нам етикетки, носять
в собі частково і чужий
нам дух.
Любов до рідного сло
ва я виховую у школярів
не тільки на уроках, а й в
воза урочний час. Торік на
засіданні методоб’єднан
ня української мови я за
власним • бажанням прово
дила відкритий позакласний захід — усний жур
нал «Рідна мова — най
дорожчий скарб людини».
Учні підготували 10 сто
рінок,
використовуючи
грамзапис,
образотворче
мистецтво, сценки. В усно
му журналі брали участь
понад ЗО учнів 4—8 кла
сів. Проводили ного для
учнів всієї школи.
Треба було бачити й чу
ти, з яким захопленням
готувалися і виступали
учасники усного журналу
перед глядачами: декла
мували, відгадували вік
торини, загадки, поясню
вали походження своїх
імен, окремих слів!..
Ось після таких уроків
і думаєш: невже рідна мо
ва для дітей .може бути
чужою?
Немає такого права, щоб
українці не вивчали рід
ної мови, української лі
тератури, своєї
історії.
Тим більше боляче, що
звільняють дітей від ви
вчення рідної .мови самі ж
українці. Не розуміють
батьки, якої шкоди цим
завдають своїм дітям. Ді
ти виростуть порядними,
добрими, справжніми гро
мадянами й патріотами,
якщо батьки
змалечку
будуть прищеплювати лю
бов до свого рідного. Так
кажу, бо в мене також ді
ти є. Яз власного досвіду
роблю висновки.
цівники центральної ра
йонної бібліотеки, будин
ку культури, райкому ком
сомолу.

ДОРОЖІТЬ
КОХАННЯМ
Що писав Шіллер своїй
коханій Лотті Лонгефельд?
А Карл Маркс —■ дружи
ні? А які слова знаходив
Володимир Празик, герой
Чорнобиля, для своєї На
дії, пишучи їй із москов
ської лікарні?
Вірші, рядки з листів,
пісні про кохання... ^се це
створює особлиЕ-.и
на
стрій, коли хочеться ду
мати про святість цього
почуття, про високу куль
туру взаємин. Саме це й
мали на меті організато
ри вечора для молоді
«Любов'ю дорожити вмій
те».
На вечір запросили мо
лоде подружжя Тетяну і
Михайла Бак. Вони роз
повіли історію свого зна
йомства, про
теперішнє
сімейне життя.
Вечір підготували пра-

О. ШИШКА,
перший секретар Олек
сандрійського райкому
комсомолу.

КОЛГОСПНІ
СТИПЕНДІАТИ
Брати Грищенки, Сергій
та Андрій, направлені кол
госпом «Дружба» Новомиргородського району на на
вчання. Право бути кол
госпними стипендіатами во
ни заслужили сумлінною
працею. Минулого року,
наприклад, перед вступом
в Олександрійський
радгосп-технікум
старший,
Сергій, збирав хліба на
комбайні, був помічнико?л у
досвідченого механізатора
М. П. Кальницького. А ни
нішнього літа, після
пер
шого року навчання, Сер
гій вже проходив практику
у своєму колгоспі, працю
вав підмінним ветеринар
ним фельдшером і успіш
но впорався зі своїми обо
в’язками.
Пішов стежкою Сергія й

Сумніви мене беруть що
до неї як особистості. Чим
вона цінаоиться, які з неї
друзі, якою музикою захоп
люється, як сона поводи
ться в громадських місцях,
як навчається,
скільки
книг прочитала. І чи вза
галі існує в неї бібліотеч
ний
формуляр?
Цікаво,
скільки разів вона відві
дала український музичнодраматичний театр
імені
М. Л. Кропивницького? Як
що вона говорить тільки
російською мовою, то чи
дотримується чистоти мов
лення, виразності, грамот
ності?

Невихованість м ол од и х
говорить про результати
неправильного сімейного
виховання, недостатнього
шкільного, а також засо
бів масової інформації.
Природа не терпить по
рожнечі і заповнюється во
на будь-чим, на зразок мо
лодіжних сучасних течій.

~ СВЯТО ГАЗЕТИ

ГАЙВОРОНСЬКІ ЗУСТРІЧІ
Як ви перевіряєте кри
тичні сигнали, що надхо
дять у газету?
Чому газета має назву
«Молодий комунар»?
Вийшла нова оісия. У
«Молодому
комунарі»
вона може бути надру
кована тільки через кіль
ка місяців, та й нерідко
без нот — одні слова.
Чому так?
життя
Нас цікавить
наших
однолітків
за
кордоном, але ви зовсім
мало пишете про них.
Зараз дуже. багато
розмов ведеться навколо
шкільної реформи. Як у
газеті в наступному ро
ці плануєте відобразити
цю проблему?
Чому так мало газета
друкує матеріалів про
давню історію нашої об
ласті?
Чи не рідко з’являється
в газеті сторінка для
старшокласників
«Віт
рила»?
Де можна здобути
професію
журналіста?
Що в ній хорошого? Роз

ції, в «Молодому кому
нарі», поставлена органі
зація дописів? Розка
жіть, будь ласка.
Більше друкуйте ста
тей про людей нашого
району.
Чому у «Молодому ко
мунарі» так мало пишеться про спортивні
сім’ї?
Запитання, запитання,
запитання... Не пригадує
ться, коли б за один
день журналістам нашої
газети доводилось від
повідати на стільки за
питань, як минулої субо
ти у Гайворонському ра
йоні.
Свято обласної молодіжки почалось із само
го ранку зустрічами в
сільських школах.
Заваллівська, Сальківська,
Хащуватська десятиріч
ки чекали журналістів у
домовлений час. Шкіль
ного уроку для пресконференцій не вистача
ло. Збагачувались
від
цих зустрічей взаємно.
Журналісти «ЛІК».

ретар Оля Лісничук. Ни
нішнього літа учнівська
виробнича бригада май
же власними зусиллями
відремонтувала школу—
про це розказав брига
дир Саша Мельник. Про
зустрічі з ветеранами
5-ї гвардійської танко
вої армії — гологсмадя
шкільного музект^ергій
Білоус.
Автопробіг «Молодого
комунара» був лише гар
ною прелюдією свята.
Вже одразу після по
лудня біля районного бу
динку культури почала
збиратись молодь. На
свято запрошували афі
ші.
У фойє будинку куль
тури — виставка моде
лей
науково-технічної
творчості станції юних
техніків: літаки, кораб
лі, електронні
Ту?
же фотовиставка: зі сті
ни до вас усміхається
Герой Радянського Сою
зу Валерій Гринчак (про
воїна - інтернаціоналіста
писала наша газета), хлі
бороби й прославлені

Нехай кожен, хто ще не
зрозумів цінності рідної
мови. Запам’ятає повчаль.
ні слова великого педаго
га В. О. Сухомлинського:
«Мова, слово —- то майтонший різець, здатний
до
торкнутися до найпотаємніших нуточкіо людського
серця. Без поваги, без лю
бові до рідного слова не
може бути ні людської ви
хованості,
ні
духовної
культури».
А ось як актуально зву
чать сьогодні слова педа
гога К. Д. Ушинського:
«Мова народу — кращий,
що ніколи не в’яне й віч
но знову
розпускається,
цвіт усього його духовно
го життя».
Ще говорять у
народі:
«Мова — це канва, на якій
можна
вишивати
узори
свого життя. Щоб краще
вишити, треба краще зна
ти рідну мову».
М. Т. Рильський висло
вився так: «Мова — основ,
не знаряддя, це наша зброя
в ідейній боротьбі, це наш
меч і наш серп».

Чи зможе хто заперечи
ти ці думки, ці істини?

€. БОСА,
вчитель
української
мови та літератури
Новгородківської вось
мирічної школи № З,
відмінник
народної
освіти, ветеран праці.

Андрій, (з нинішнього року
він — студент Олександрій
ського радгоспу-технікуму.
Його бажання — стати ве
теринарним
працівником,
повернутися
до рідного
колгоспу класним спеціа
лістом.
В. МАКАРЕНКО.
Новомиргородський район.

НА П’БДЕСТАЛІМУЗИКАНТИ
Рішенням жюрі
облас
ного управління культури
Маловисківську дитячу му
зичну школу визнано пере
можцем
огляду-конкурсу
дитячих музичних шкіл Кіровоградщини,
присвяче
ного 70-річчю
Великого
Жовтня.
Колектив школи нагород
жено пам’ятним призом і
Дипломом першого ступе
ня. У конкурсі високо оці
нено участь учнів Тані Ковтуненко (бандура) і Олега
Коваленка (фортепіано) •—
їх нагороджено грамотами
обласного управління куль
тури.
Л. КРАСНА,
викладач дитячої му
зичної школи.
м. Мала Виска.

кажіть і про труднощі у
своїй роботі.
Яке місце в газеті зай
має питання про нефор
мальні об’єднання: рокерів, брейкерів, металістів...
Коли з’явиться в газеті обіцяна вами рубрика
«Клуб «Атлет»?
Я редактор стінної га
зети у школі. 1 ось кож
ного разу, коли потрібно
випустити наш «Корчагінець», в мене виникають
труднощі із
дописами.
Ходжу і вимагаю в уч
нів. А як у вашій редак

в

приклад, відкрили для
себе чудовий фотоклуб
у Сальківській десятнрічці. Домовились,
що
незабаром газета
розповість про юних фотографів, надрукує найкращі фотознімки, У Хащуватому учні не тільки
уважно слухали й запи
тували, а й поділились
своїми проблемами та
успіхами. Про роботу
комсомольської оргаиіоргані
зації школи, про перші
труднощі
учнівського
самоврядування розпо
віла комсомольський сек

Валерій ГОНЧАРЕНКО

доярки, робітники Заве.?лівськог.о
графітного
комбінату.... Гамі^ДІн бі
ля столиків із пбрббками: насторожено дивить
ся з-під голочок симпа
тичний їжачок, виготов
лений із пластиліну й
сірників, щиро й довір
ливо регоче глиняний
клоун, а скільки виши
вок, в’язання — все це
виготовили умілі руки
учнів Гайворопської се
редньої школи № 5...
Та ось у переповнено
му залі' лунає третій
дзбгнок: -свято починає

ться. Відкриває його перПінй секретар
раи.юму
комсомолу ната-.я И.м-

ЧУ— Цілий рік ми чекали
нього свята, — с^а?а±І,
вона. - Бо те в жоапн
минулого
проводилось свято га
у Знам’янці, ми завидували жури аліС
обласної молодіжна ДО
СЄЬагата програма свята
Па снені будинку культу*
Прес-конференція,
яку відкрив
заступник
редактора газети Анато
лій Безтака, і в якій взя
ли
участь
начальник
служби розповсюдження
преси обласного вироб
управ
нпчо-технічного
ління зв язку л. М. га
•гушннй,
методист оопасного управління про
цес «^технічної
осві™ тГ О.
Калюжна,
працівники
1 айворонського райкому
комсоmo.iv, стала продовжен
ням’ зацікавленої
роз
мови ПІД час автопробі
гу. Різноманітні запи
тання (гострі, несподіва
ні. критичні), ділові по
ради надходили від чи
тачів у записках, вигодош у в ал ись безпосеред пьо
З місця — мікрофонові
доставало роботи в за
лі. І невідомо, скільки б
надходили від читачів
записки та лунало б про
хання передати
мікро
фон. я кой не подальші
номери програми: вони
також погребували часу.
- Кодектив редакції
не залишить без уваги
письмового .й
жодного
питання, нлаусного
комуНуЮ'Ш «Молодин
«/
наїЛрк.—-з аповнив учдсник їв свята
сітя
ведучий ус
ного випуску газети від
секретар
повідальний
«Молбдого
комунара»
ігор Куценко.
Усний випуск газети—
традиційна форма зустрі
чей із читачами. Ось і
цього разу
гайворонні
побачили й почули «жи
ву» газету. Перша сто
рінка: інтерв'ю
корес
пондента відділу комсо
мольського життя й еко
номіки Юрія Ярового з
кращою м ододою дояр
кою колгоспу імені Куйбишева Гай веронського
району й області Надією
Крисько та секретарем
ко мсо м ол ьської
о рпан ізаиії ^щжомотивно-складальїНів^ цс
цеху Г ай воронського тепловозоримонтного
заводу
Василем
Пасхалкжом. Читачі .ма
ли змогу зустрітися з
Надією і Василем вдру
ге, оскільки того ж дня
газета
розповіла
про
гвардійців п’ятирічки ’ в
суботньому номері.
.!^О,ЛІ.'СЬ на
Уроці
історії діти мене запи
тали: «А хто Визволяв
наше село?», і я ие зм[г
відповісти. Почав запи
тувати односельчан. Ба-

Тому, хшоиер наТвітаніу

ІЗ НОВОГО РУКОПИСУ

СВІЧА У СВІЧАДІ
У полиску полум’я свічки послухай,
В чужому злослов’!’ себе не втрачай.
Це істина: скільки в свічадо не дмухай.
Все’дно не погасне у ньому свіча.
У полиску полум'я свічки від себе
Забагнеться в завтра втіктп навпрошки.
Щоб зоряно вилитись піснею в небо..»
Поезіє, всі ми —• твої боржники.
У полиску полум’я свічки в свічаді
Нараз оживуть сто веселих неділь,
І мрія заб’ється на давнім причалі
Нездійснених і незбагненних надій.
У полиску полум’я свічки усе це
Наврочиш у світлій щемливій журбі.
Свіча у свічаді, як слово у серці.
О тільки б його не згасити в собі.

Вже промінь дзвінким у з-КНо не постука.
Тобі не розквітне троянда чудесна.
Нарешті, земляне, УмРе аоя мука,
Та радість від цього. на ^аль, не воскресне
В татарник сховається ві ер недужі
Де тиша піском в улоговині плаче.
І горлиці вип'ють півне а 3 калюжі,
Та ти свою спрагу не вто '
одначе,
Ніколи дорога суєт не по ’<Личег
Не візьме у бран те°е Ми?°СТІ АемонІ все ж ти проба« мас, ні. ии мандрівниче,
Що ми — не з тобою, хо
(слідом ідемо.
Прости, що востаь^ ’
рдні
В тобі не озвеД' пробу
•енн*
І я тільки, впавши лицем у Долоні,
Мов квітку, губами їм я
стисну.
Без тебе у світ гируватим'/ть КВІТНІ,
Де може пристанище слізЧе
‘ наше.
О хто б ти не був, молоди
а МИ літній,
Пробач, нещасливцю, бо я
інакше?

»
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СЬКі ЗУСТРІЧІ
ретар Оля Лісп,...
нішнього літа
ук- Ни-і
виробнича бригаЧ1И1"1СЬКаЙ
же
«е власними зус»

ться. Відкриває його пер
ший секретар райкому
комсомолу Наталя Німчук.
— Цілий рік ми чекали
цього свята, — сказала
вона. — Бо ще в жовтні
5-І гвар-дгйськоГ'^,--^ І минулого
року,
коли
проводилось свято газе
1’01 армії — голопТі
’
вої
ту Знам’янці, ми зашкільного музеюйв5 !ІДИ
Білоус.
-VJeie^epriH
Чтоііувалн журналісті^
Білоус,
обласної молодіжнії До
Автопробіг «Мочо їнгг
себе.
комунара» був лниіе
Багата програма свята
вою прелюдією
еията’
на сцені будинку культу
Вже одразу
після ЯГари.
Прес-конференція,
лудня біля районного
яку відкрив заступник
Дннку культури
почала
редактора газети Анато
зонратнсь молодь
і-ь,
лій Безтака, і в якій взя
свято запрошу,ва,1п ;іфЯ
ли участь
начальник
служби розповсюдження
фойє будинку КУ-ІЬпреси обласного вироб
тури — виставка' м^с.
ничо- технічного управ
ління зв'язку Л. М. Ра
леї
«ауково-технічної
творчості станції
Юпнх
тушний, методист об
гехтнктв; літаки. ко
ласного управління профес^-т....
фео.міИИг технічної
освіЛІ. електронні ЯВГ... Тут
Калюжна,
же фотовиставка; зі сі--.
ти 7Т. О,
працівники
Гайворон ни до вас усміхається
ського райкому комсоі ерои Радянського Сою
молу, стала продовжен
зу Валерій Грннчак (про
ням зацікавленої
роз
воша - інтернаціоналіста
мови під час автопробі
писала наша газета), хлі
бороби й
гу. Різноманітні запи
прославлені
тання (гострі, несподіва
ні, критичні), ділові по
ради надходили від чи
тачів у записках, виголо
шувались безпосередньо
З МІСЦЯ — мікрофонові
доставало роботи в за
лі. 1 невідомо, скільки б
надходили від читачів
записки та лунало б про
хання передати мікро
фон, якби не подальші
номери програми; вони
також потребували часу.
— Колектив редакції
не залишить без уваги
жодного письмового н
усного
питання, пла
нуючи «Молодий комунаїТвІг,—запевнив учас
ників свята ведучий ус
ного випуску газети від
повідальний
секретар
«Молодого
комунара»
Ігор Куцепко.
Усний випуск газети—
традиційна форма зустрі
чей із читачами. Ось і
: цього разу гайворонні
■ побачили й почули «жиі ву> газету. Перша сто
рінка: інтерв'ю корес
пондента відділу комсо
мольського життя н еко
номіки Юрія Ярового з
кращою молодого дояр
кою колгоспу імені Куйбншева Гайвороиського
району й області Надією
Крнсько та секретарем
комсомольської органі
доярки, робітники Завалзації локомотивцо-склалівського
графітового
дальїчЙЕ;.
цеху Гай верон
комбінату.... Г амізЯРн 01'
ського тепловозоремонтля столиків із поробканого заводу Василем
ми: насторожено дивить
Пасхалюком. Читачі ма
ся З'-иід голочок симпа
ли змогу зустрітися з
тичний їжачок, виготов
Надією і Василем вдру
лений із пластиліну . «
ге, оскільки того ж дня
сірників, щиро й докір
газета розповіла про
ливо регоче
ГЛИНЯНИМ
гвардійців п'ятирічки в
клоун, а скільки
виши
суботньому номері.
вок.’ в’язання — все
— Колись на уроці
виготовили умілі РУ '
історії діти мепе заииучнів Гайворонської се
талн: «А хто визволяв
редньої школи № 5- л
наше село?». І я не зміг
Та ось у переповнено
відповісти. Почав запи
му залі лунає третій
тувати односельчан. Бадзвінок: -свято почин а«-

Тем?, хто*іом^на світанку
Вже промінь Д38ІИ ТРОЯКА
Тобі не розквітне Р
Нарешті, земляне У на
Та радість від д
сЯ віт
В татарник схо
улОгов
Де тиша піском в Л0ИЄб
І горлиці випі ю
не ВТ{
Та ти свою спрагу^
Ніколи дорога сує ^бе с
Не візьме У
нас, н
І все ж ти пр1
гобою, X
Що ми — не ЗЙ
3
проб
Прости, ідо зос
В тобі не озвеі
ЛИЦЄМ
І я тільки,
’ ім'я т
Мов квітку, гХба^С)уватим
Без тебе у світ .
слі
Де може п₽ис5^ мол°д
О хто б ти не
оо
Пробач, нещаслизд^

ч° е® ;ОСТу,'ачудесна,
мука,
не воскресне.
недужий,
плаче,
калюжі,
одначе.

ті демон,
мандрівниче,
ідом ідемо.
.'■!^£?ДНІ
Я ТЙГЯЯ

стисну,
квітні,
і наше.
чи літній,
же інакше?

гато хто навіть в облич
чя визволителів пам'я
тають, а яка армія виз
воляла — не знають. Ось
звідтоді й почала^ по
шукова робота
наших

ОРЕСПОНДЕНТІ

Панченко, вчителя істо
рії СІП № 2 Олександра
Комірного і члена клубу
старшокласників
«Діа
лог» цієї ж школи Сер
гія Дідура.

Потре,

К ба в обговоренні доку
мента про розвиток охоро
ни здоров’я назріла. Як
відзначається в Проекті, в
останні десятиліття «у ді
яльності органів і закладів
охорони здоров'я
стали
проявлятись і наростати не
гативні тенденції». Чи від
чули їх долинчани?
Г. В. СОЛОМКО: Безпе
речно. В сьогоднішній роз
мові беруть участь наші
комсомольці, які найбільше
працюють — п'ять
років у
нашій лікарні, тому вони не
зможуть оглянутись на ті
десятиліття, про які йдеться

В ході усного випус
ку газети були вручені
призи редакції газети 1
райкому комсомолу не-

аптеку міжколгоспна пере
сувна механізована колона.
Марина ШЕКЕРА: Стан
цію швидкої допомоги від
крито в нашій лікарні то
рік. Але ще й досі ми не
маємо власного будиночка.
Містимось у невеличкій кім
натці — ніде повернутись.
Вячеслав ДУНДУКОВ: По
треба ж у швидкій допомо
зі велика — тільки за де
в'ять місяців нинішнього
року ми маємо 13 тисяч ви
кликів. Торік за рік було
десять тисяч. Але
умови
праці в нас.., На жодній із
трьох машин немає рації,
взагалі гаража для машин

добре малят, якщо їх у неї
в два-три рази більше, ніж
потрібно? Треба негайна
будувати дошкільні закла
ди. Тих п’яти, що є в нашо
му місті, явно не вистачає,
КОР.: Окремим розділом
у Проекті намічено розв'я
зати питання підготовки й
виховання медичних кадрів.
Як сьогодні ця робота по
ставлена у вас?
Г. В. СОЛОМКО: Найпер
ше скажу, що з непоганими
знаннями приходять до нас
випускники, а от практики,
зрозуміло, бракує. В нас
добре поставлене настав
ництво.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС І РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

-

ФОНД ЗДОРОВ’Я—
ПРЕКРАСНА ІДЕЯ
«Основні напрями розвитку охорони здоров'я населення і перебудови охо

рони здоров’я СРСР у дванадцятій п’ятирічці і на період до 2000 року» — про.
ект цього важливого документа сьогодні широко обговорюється в країні. Бо

питання здоров’я кожного з нас — це питання здоров’я

всього

нашого

су-

спільства, наших успіхів і перемог. Проект обговорюється в робітничих, педа-.

гогічних, колгоспних колективах. Та насамперед уважно вчитуються в нього
працівники медичного обслуговування населення. Наш кореспондент зустрівся
із працівниками Долинської районної лікарні секретарем партійної організації

лікарні, мікропедіатром Г. В. СОЛОМКО, комсомольцями, лікарями швидної до-.

помоги Мариною ШЕКЕРОЮ й Вячеславом ДУНДУКОВИМ, секретарем комсо-.
польської організації, педіатром Сергієм ОСТАПЧУКОМ, терапевтом

червоних слідопитів,
так почав свою розно
відь у другій сторінці
газети
усного випуск}'
вчитель історії Хащунатської середньої шко
ли Л- І. Солгутовський.
Про комсомольців двад
цятих років поділився
спогадами один з пер
ших комсомольців Г айворояського району, ве
теран війни й праці В. П.
Волхонський. Нарис про
нього також «Молодий
комунар» опублікував у
суботньому номері.
Кореспондент відділу
комуністичного вихован
ня «Молодого комунара»
Сергій Бондарєв, який
вів другу сторінку усного
випуску газети, передав
слово ведучому наступ
ної, третьої сторінки, за
відуючому відділом уч
нівської молоді і соціаль
них проблем Василеві
Бондарю. Розповіді про
літературну полосу «Гро
но», віршам гайворонської поетеси
Марини
Джус і кіроьоградкн Ла
риси Калюжної аплоду
вали читачі.
Закінчився усний ви
пуск гумористичними -МІліатаоралін кіровоградця
Анатолія Висоцького а
цікавою бесідою про до
звілля організатора позакласної роботи СШ
№ 5 м. Гайворона Алли
Русавської. учасника мо
лодіжного театру естра
ди «Ровесник» Вікторії

реможцям вікторин і кон
курсів.
До пізньої ночі трива
ла зацікавлена розмова
про молодіжні проблеми,
досвід
комсомольських
організацій з різноманіт
них питань, про те, як це
висвітлювати в обласній
молодіжній газеті.
Завершилось
свято
концертом артистів ху
дожньої самодіяльності
Гайвороиського
район
ного будинку культури і
вокально - інструменталь
ного ансамблю «Імпульс»
ІІовгородківського
ра
йонного буднику куль
тури.
Журналісти
газети
впевнені, що розмови, які
відбулися в день гайворонських зустрічей, ста
нуть приводом для зміс
товних публікацій. Що
«Молодий комунар» від
тепер матиме в Гайворонському
районі ще
більше прискіпливих чи
тачів, серйозних порадни
ків і щирих друзів.
Наш кор.

На
знімках:
на естраді — солістка
групи «Імпульс» Нов
города всякого РБК
К.
СТУЧИНСЬКА;
самодіяльні пісні ви
конують учитель істо
рії Гайворонсьної СШ
№ 2 О. КОМІРНИЙ
(справа) та учень цієї
ж школи С. ДІДУР.
Фото О. ІВАНОВА.

ОЗЕРО РІЦА
Озеро Ріца.
Знов мені сниться:
Падає птиця в -темний каньйон.
Всім коли-небудь треба спиниться
Чи обірвати давнішній сон.
Добре, якщо про зневіру забуду.
Хто в її полі ще не поліг?
Навіть в падінні хоч на секунду
Хочу продовжити власний політ.
Мури дерев і смарагдовий спокій.
Світе тривожний, будь благословен.
Житиму вірою в людяність, покіль
Правда і совість у людях живе.
Все мені сниться: шлях серпантиться
В гори, які заманили мене.
Озеро Ріца. Небо і птиця.
Хай нас майбутнє не обмине.

8АИНАГІИ, стоматологом Олександром

ДАНИЛЮКОМ і завідуючим

Ольгою
аптекою

Євгеном БУЛАТОВИМ.

в Проекті. Я ж працюю в
Долинській райлікарні уже
майже тридцять років. Що
за цей час змінилось? По
будовано поліклініку,
за
асфальтовано
територію,
пічне опалення замінили
водяним, ще, може, які дріб
ниці... А фактично, як була
лікарня побудована до вій
ни на 150 ліжок, такою во
на є й досі. Півстоліття. На
селення в місті за ці роки
зросло, нам треба мати лі
карню найменше на 250 лі
жок. Якщо норма площі на
одного хворого в лікарні
має бути 7 квадратних мет
рів, то ми маємо 2—3. Не
вистачає повітря людям, а
тому й видужують
во
ни повільніше. Поліклініка
розрахована на 250 прийо
мів на день, а приймаємо
більше 500 чоловік. Оце і є
негативні тенденції.
Ольга ВАЙНАПЙ: Я в Долинську приїхала три роки
тому
за
направленням.
Перше,
що мене най
більше вразило — ліка
реві в нашій поліклініці ні
де рук помити. Як же це
будували поліклініку й не
думали про елементарне—
дотримання гігієни в ліку
вальному закладі?
Наше
терапевтичне
відділення
найкраще в лікарні. Але в
палатах дуже тісно. Окрему
палату треба мати для ро
бітників
гірничо-збагачу
вального комбінату, окре
му — інтенсивної терапії.
А де взяти площу? З внут
рішніх, як кажуть, резервів
шукайте. То тепер так тіс
но всюди, що ніде було б
поставити нову лікувальну
апаратуру, якби її мали...
Г. В. СОЛОМКО: Справді,
гроші на нову апаратуру
знайшлися б, але — тіснота.
Євген БУЛАТОВ: Тісноту
бодай трохи можна було б
ліквідувати, якби побудува
ли аптеку. П'ять років уже
зводить
вона, і не видно
будівництву кінця-краю А
в нинішніх умовах ні збері
гати медикаменти так, як
слід, не можна, ні приготу
вати...
Г. В. СОЛОМКО: Будує

немає — стоять автомобілі
надворі і влітку, і взимку,
часто від того ламаються,
ремонтуються...
КОР.: Як я зрозумів, зміц
нення
матеріально-техніч
ної бази для вас проблема
номер один?
О. БАиі-іаіТЙ: Так. Алене
менш болюче й друге —
плинність кадрів. Не дуже
затримуюіься молоді ліка
рі та середній медперсонал
тут бо, щио оіримати квар
тиру, то треба дуже довго
чекати... Ось молоді лікарістоматологи Бруси приїха
ли сюди разом зі мною,
попрацювали трохи та йпо
їхали. Хіба вони одні?
Г. В. СОЛОМКО: 3 липня
місяця на баланс лікарні пе
редано гуртожиток,
який
належав раніше комбікор
мовому заводові. Думаю,
що тимчасово ми житлову
проблему розв’яжемо. Тре
ба буде тільки відремонту
вати той аварійний гурто
житок. А взагалі досі в
райцентрі
будівництво
справді рухалось дуже по
вільно.
КОР.: Значне місце в
Проекті відведено профі
лактиці захворювань.
О. ВАЙНАГІЙ: Це основа
нашої роботи.
Г. В. СОЛОМКО: Районна
лікарня повинна мати про
філактичне відділення. По
ки що ми створили лише
кабінет профілактики. За
гальну диспансеризацію на
селення ми проводимо ак
тивно.
Олександр
ДАНИЛЮК:
Стоматологи профілактич
ними оглядами охопили все
населення району.
Сергій ОСТАПЧУК:
Пе
діатри також. Ще хочу ска
зати про болючу проблему,
яка стосується нас, педіат
рів. Дуже діти хворіють.
Чому? Дитячі садки пере
вантажені в Долинській, Не
менше двох років треба
стояти в черзі, щоб влашту
вати свою дитину в дитса
док. Ось і спробуйте агіту
вати наших мам за народ
жуваність. Та й хворіють як
часто дітиі Хіба може няня,
вихователька
доглядати

О. ДАНИЛЮК: Багато ме
ні в перші роки допомогла
Ліна Олександрівна Шев
ченко — районний стомато
лог. Та й- зараз за порадою
йду найперше до неї.
Г. В. СОЛОМКО: Райхірург Серпи Титович Кра
вець, раитерапевт
Вален
тин Миколайович Мазаний...
Наставництво в нас не на
словах, а на ділі. Далі, під
вищення кваліфікації і лі
карів, і середнього медпер
соналу, різні конференції,
семінари — це справжня
школа для молодих меди
ків.
С. ОСіАПЧУК: А переда
вати досвід сьогодні справ
ді в нас є кому: в комсо
мольській організації
лі
карні на обліку стоїть 74
комсомольці.
КОР.: І останнє запитан
ня; як ви особисто стави
тесь до таких рядків, запи
саних у Проекті: «На кінець
2060 року збільшити у 5 ра
зів обсяг платних медичних
послуг, що надаються на
селенню»?
Г. В. СОЛОМКО: Не схва
люю цієі думки. Не знаю,
може, з економічної точки
зору я по-дилетантськи суд
жу, але...
О. ДАНИЛЮК: Медицина
наша уже 70 років безплат
на. І ось ми робимо крок
назад?
С. ОСТАПЧУК: Так, ліку
вати радянських людей слід,
як і досі. Це одна з пере
ваг соціалістичного суспіль
ства.
Є. БУЛАТОВ: Більше того,
треба, щоб ліки дешевша
ли, бо деякі дуже дорогі.
КОР.: А щодо ідеї ство
рення Радянського фонду
здоров'я?
М. ШЕКЕРА: Прекрасна
ідея.
О. ВАЙНАПЙ: Так, думаю,
скаже
кожна
радянська
людина. Віддати у фонд здо
ров’я частину своєї зарпла
ти — що може бути благо
родніше? Здоров’я — най
дорожче, що має людина.

Розмову записав
В. БОНДАР.

4 стор,

н

7 жовтня 1987 року

«Молодий комунар»

А ЗБЕРІГАННІ в Держархіві Кіровоградської області .
знаходяться особисті листи, спогади, автобіографії,

анкети членів організованої 1917 рону Єлисаветград-

ської організації більшовиків, депутатів Ради, органі

заторів військово-революційного номітету та Червоної
гвардії. Напередодні 70-річних ювілеїв Великої Жовт
невої соціалістичної революції, встановлення Радян
ської влади на Україні та проголошення влади Рад у

Єлисаветграді газета пропонує читачам серію розпо

відей про бійців революції, ветеранів партії нашого
нраю.

До когорти єлисаветградських революціонерів,
котрі брали активну участь
у боротьбі за владу Рад
у нашім краї, належить і
Архипович
Костянтин
Скульський.
Народився він у місті
Умані тодішньої Київської
губернії у
багатодітній
сім’ї робітника. Із два
надцяти років хлопчик по
чав наймитувати у приват
них будівельників.
шістнадцятирічному
У
віці юнак іде працювати на
Уманський
чавуноливар
ний завод різноробочим і
лише через чотири роки
отримує кваліфікацію слю
саря.
1903 року Костянтина
призивають до армії і на-

Відслуживши, у 1908 ро
ці
Костянтин повертає
ться на Україну і влашто
вується на Єлисаветградський завод Ельворті слю. сарем - інструментальни
ком. Тут він вступає до
профспілки металістів.
У 1912 році К. Скульський разом 3 іншими
більшовиками бере актиану участь в організації
зборів коштів серед робітників міста у фонд газеги «Правда». Про цей
внесок
єлисаветградців
Ленін згодом писав у

подимира Ілліча Леніна,
який 23 квітня у виступі на
Балтійському суднобудів
ному заводі говорив про
необхідність соціалістич
ної революції. Через со
рок років Костянтин Ар
хипович писав: «Згадуючи
товариша Леніна, я прига
дую бурхливий 1917 рік і
ту щасливу хвилину, коли
я приїхав у місто Петро
град — цей котел, в яко
му готувалась російська
соціалістична революція.
А також я щасливий тим,
що в такі дні слухав і ба-

ВІН СЛУХАВ ЛЕНІНА
Закаспійправляють
в
ський
залізничний
батальйон. В армії івін дізнається про події перреволтошої російської
ції. Пізніше ветеран згащо
дував: «Дізнавшись,
робітники
міста Кизилми,
Арваде страйкують,
солдати, вирішили приєд
натись до них, оголосив
ши збройне повстання у
Кизил-Арвадському
гар
нізоні. Повстання тривало
три дні, на четвертий його
розгромили каральні вій
ська».

статті «Підсумки піврічної
роботи».
На початку першої сві
тової війни К. Скульського мобілізовують до ар
мії. Лютневу
буржуазну
революцію він зустрів у
місті Торжку Тверської гу
бернії. Багато ініціативи і
зусиль у цей час Костянтин Архипович докладає
доставки
до організації
солдатам газети «Правда».
Під час однієї з поїздок
до Петрограда у справі
доставки газет йому випа
ло бачити і слухати Во-

чив великого вождя. Хто
жив у той час, той знає,
яким дорогим було живе
слово, яке виходило з уст
Леніна. З приїздом товариша Леніна в Росію, копи
робітники чули його про
мови, вони наочно пере
коналися в правильності
революційного руху і ста
ли вступати до комуністич
них загонів. Партія біль
шовиків почала зростати.
Після демобілізації в
травні 1917 року К. Сеуль
ський повертається на за
вод Ельворті. На мітингу

в гостродискусійній обста
новці він розповів робіт
никам про становище в
столиці. «Коли задали пи
тання про партійність, від
повів, що більшовик. Мен
шовики накинулись на ме
не і хотіли зняти з трибу
ни. Коваль Зосимов став
загородивши
попереду,
шлях меншовикам, І звергаючись до мене, сказав:
«Говори, товаришу Скульський, все говори, як живуть і як борються петроградські робітники», —
згадував ветеран револю
ції.
Згодом Скульський очо
лює щойно організований
заводський партосередок
із семи чоловік, які вста
новили зв’язок із повіто
вим
комітетом РСДРП,
часто виступає на робіт
ничих зборах і мітингах.
25 жовтня 1917 року (за
старим стилем) відбулась
соціаВелика Жовтнева
лістична революція, БільЄлисавегграда
шовики
Т. М. Гуляницький, К. А.
Скульський, І. М. Чернишов та інші винесли на
засідання місцевої Ради
питання про передачу їм
всієї влади, про створення ревкому, Та меншовини й есери бойкотували
революційні
пропозиції,

ІЦЕ.НАШОЇ

ІСТОРІЇ
РЯДКИ,
продемонструвавши
тим
самим політичну неспро
можність Ради.
У грудні
Скульський
входить до виконкому но
вообраного
більшовиць
кого складу Ради,
яка
взяла курс на повну пере
могу Радянської влади в
місті та повіті. Він бере
участь в
безпосередню
затриманні та роззброєнні військових частин, які
направлялися через Єлисаветград.
У період окупації Єлисаветграда в громадянську
війну Костянтин Архипо
вич перебуває на підпіль
ній роботі у Великому
Токмаку.
Після віднов
лення Радянської влади у
нашому краї К. А. Скуль
ський очолював парторганізацію заводу «Червона
зірка», працював на трудо
вому фронті — на будо
вах Москви, Харкова, Жи
томира, Сталінабада. По
мер ветеран революції у
1960 році.
С. ШЕВЧЕНКО,
директор Держархіву
Кіровоградської
об
ласті.

ГОСТРИЙ СИГНАЛ
АНОН добротворення. Так можна охарактеризувати
0 Конституцію СРСР, створену волею і розумом ра-
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дянсьного народу. Вона має величезні потенційні сили,

здатні звеличити людину, піднести її до нових вершин. Свідчення цьому — наш широкий наступ
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негативні

явища.

на

Але трапляється ще й тане...

Події, які відбулися у
п’ятницю 18 вересня біля
олександрійської
диско
теки «Фестиваль»,
вже
наступного ранку
були
відомі, мабуть,
усьому
місту. І хоча колесо лиха,
яке набуло шаленої швид
кості, було вчасно зупи
нене працівниками охоро
ни правопорядку та об’єд
наним
комсомольським
загоном дружинників, про
це тепер мовчати не мож
на.
Не можу забути слова
заступника
начальника
відділу карного розшуку
Олександрійського місь
кого відділу
внутрішніх
справ Бориса Мазуренка:
— Ніколи не простив би
собі запізнення хоча б
хвилин на десять...
Для повного усвідомлен
ня подій 18 вересня цього
року давайте повернемось
на місяць назад, у вечір
ЗО серпня. Саме тоді шах
тарське місто відзначало
своє професійне свято. І ті,
хто був справді причетним
до нього, святкував. На
віть не здогадуючись, що
під час фейєрверну на
честь піднорювачів надр
відбулося щось неприємне.
г А
саме: ніровці (хлопці з
Кіровського
мікрорайону
міста) зіткнулися з мета
лістами. Інцидент був ви
кликаний поведінною ос
4 танніх, які кричали «Хеві
зі скинутими до
с метал!»
гори двома пальцями. Май
N же миттєво з металістів
було зірвано їхню незмін
ну амуніцію у вигляді лан
цюгів, значків та інших
металевих «феньочон». Не
маючи можливості проти,
ставити силі силу, металісти відступили. Відступили, вважаючи, очевидно, свою поразку віднос
ною. А
* ---_-------вже —
наступного
ранку почали збирати ре
зерви. Не залишилися в
боргу и ніровці. До вечо
ра 18 вересня було ство
рено дві справжні армії:
десь сто п’ятдесят на сто
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п’ятдесят. До
підготовки
бійки було залучено всіх,
хто цілими днями у пря
мому
розумінні стирає
підошви у центрі міста.
Як зізнався один із за
триманих під час безладь,
працівник місцевого райенергоуправління
двадцятирічний Сергій Хода-

лася підготовна до майСутньої сутички, яка тривала до самого вечора.
Запрацював механізм «опо.
віщення» — короткий по
формі і цинічний по суті:
«Бути готовим... Сьогодні
ввечері...». Але й тут не
можна стверджувати, що
три сотні молодих людей
тільки й жили наступною
бійкою. Як влучно сказав
начальник міської інспек
ції у справах неповноліт
ніх Володимир Щербань,
«у багатьох
спрацював
стадний інстинкт». В тому
числі й у деяких комсо
мольців. Так, серед затри
маних біля «Фестивалю»
були учні місцевого інду
стріального технікуму Ігор
Коритько і Костянтин Ми-

нічого не скаже, а просто
«пер.есидить» лихо у влас
ній квартирі? Сердюк ви
брав третій шлях: взяв Із
собою дівчину і пішов
«подивитись, що ж воно
таке буде». І коли перший
секретар міськкому ком
сомолу Анатолій Юнак за
питав у нього, а хто ж ти
такий, то Сердюк відповів: «Я — просто кіровець». Ні,
не комсомолець, не спортсмен, не
радянська людира, а саме «кіровець». Адже тієї
години весь світ Сердюка
був поділений лише
на
«кіровців» і «металістів».

або РОЗДУМИ ПРО ТЕ, ЩО ВДАЛОСЯ
НЕ ВДАЛОСЯ ПОПЕРЕДИТИ
ковський:
«Домовились
битися на кулаках».
Одначе дехто приніс із
собою палиці, важкі речі,
дехто набив кишені піс
ком.
— А пісок для чого? —
здивувався хлопець, коли
бюро /ліськкому комсо
молу розглядало справу
комсомольця
Ходаковського. І був дуже здиво
ваний, дізнавшись, що то—
для «осліплення» против
ника. На мою думку, Ходаковський був шокова
ний не самим відкриттям
«сили піску», а тим, що
жертвою міг би стати й
він. Склалося враження,
що дехто просто не за
мислювався над наслідка
ми трагедії, яку відверну
ли правоохоронці і ком
сомольці оперзагону.
...Вже зранну того зло
щасного 18 вересня поча-

сюра, оператор ЕОМ заво
ду «Автоштамп»
Оксана
Носова, учні СПТУ-13 Сер
гій Павленно і Олександр
Сердюк... А ще — пред
ставники середньої шко
ли М? 1, СПТУ №№ 1. 17,
31, виробничого об'єднан
ня
«ОлександріявугіЛЛя»,
рудоремонтного заводу.
Третьокурсник
олек
сандрійського
СПТУ-13
Олександр Сердюк. На
віть з першого погляду
залишаєш
сумніви, що
цей хлопець не спортсмен.
Сердюк займається пла
ванням, що підтверджують
широкі плечі, міцні руки.
У школі він був відпові
дальним за класну дисципліну. Сердюку буг-відомо про наступну сутичку. І як же він вчинив?
Із позиції сильної, роз
судливої людини,
котра
застереже,
попередить?
Чи слабкої, котра нікому
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— А що ж ти думаєш
про металістів? — запитав
хтось у Сердюка.
— Звичайні хлопці, —
відповів той.
— А якби почали бити
«ваших»?
. — Допоміг би кіровцям...
Та допомога Сердюка
не знадобилася.
Опера
тивники прибули на по
двір’я середньої школи
№ 17, до якого перейшли
«воюючі сторони», май
же в ту мить, коли запал
було піднесено до своє
рідної бочки з вибухів
кою.
Серед тридцяти
чотирьох
затриманих
були
одинадцять
комсомоль
ців, решта — комсомоль
ського віку, але до Спіл
ки не мали відношення.
Хочеться пригадати слова

заслуженого майстра спор
ту олімпійського чемпіона
Валерія Борзова, сказані
відразу після бійки спартаківських і динамівських
«фанатів» на пероні за
лізничного вокзалу міста
Києва:
— Ми маємо справу із
запущеною
«хворобою».
Неформальні об’єднання
існують, незважаючи наніть на всі ^заборони, які
приймалися в минулому.
Із цим сьогодні необхідно
рахуватися, із цією молод
дю необхідно плідно і
знову ж таки неформаль
но працювати.
Досвід показує, що «ме
тал» в Олександрії про
ник й далеко під землю.
На
вентиляційній трубі
45-го бортового
штреку
шахти
«Верболозівська»
виведено «Геть хард-рок,
давай хеві-металі». А в
який бік буде направлено
рух кіровців?
Занепокоєння всім цим
мені довелося чути від
секретаря
Олександрій
ського міськкому
партії
Л. О. Матакової та друго
го сенретаря міськкому
комсомолу Юрія Коржа. І
ватажок олександрійської
комсомолі! Анатолій Юнак
своєї вини тут не знімає.
Але ножна палиця має два
кінці. Як би місьнком ком
сомолу не йшов назустріч
проблемам молоді, це ні
до чого вагомого не приве
де без розуміння І під
тримки
комсомольських,
партійних І громадських
організацій
підприємств.
Вже наступного ранку, у
суботу, міськком комсомо
лу розіслав тривожні лис
ти по всіх підприємствах
і навчальних закладах, в
яких працюють і навчаю
ться правопорушники. І до
четверга, коли відбулося
засідання бюро міськкому,
жодна (!)
комсомольська,
партійна чи громадська
організації міста не роз
глянули ці сигнали. Мов
ляв, Юнак
сам
розбе
реться!
Мені здалося, що Юна
кові легше працювати з
правопорушниками, ніж із
тими, хто повинен допо
магати йому в першу чер
гу- Отож перед олександ
рійською комсомолією (і

Телефони: редактора — 2-54-26: за
ступника редактора - 2-53-22; відпо
відального секретаря - 2.55-65; відділ сї комуністичного виховання —4-66-79,
4-64-21; комсомольського життя та еко
номіки — 2-53-94; учнівської молоді і
соціальних проблем - 2.59-82; фотол%6я°2сТор" “ 4-64-21; оголошень 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

Обсяг 0,5 друк, арк.

Зам. № 531.

Тираж 59 600.

не тільки перед нею) ста
виться важливе і терміно
ве завдання: налагоджен
ня необхідної роботи в
первинних
організаціях.
Адже, розраховуючи на
підтримку міськкому ком
сомолу, вони повинні бу
ти готовими запропонува
ти тому таку ж саму під
тримку. Велика роль на
лежить тут місцевим Ра
дам народних депутатів,
партійним
організаціям
при обов’язковій підтрим
ці комсомолу.
У мої руки потрапила
газета «Трибуна шахта,
ря» за 17 вересня, в якій
автор статті «Ох, «Фести
валь»!» В. Олесін лише за
день до сутички поперед
жував: «Потрібні якісь ін
ші форми культурно-масо
вої роботи. До того ж на
обмеженість діапазону ді
яльності центру («Фестивалю» — АВТ.) звернули
увагу
міський
номітст
комсомолу та відділ
і'
пропаганди і агітаці
"Ії міськкому партії, рекомендували
поліпшити становище. Бу
ло вирішено створити тут
кілька клубів за інтереса
ми... Але назвати роботу
цих клубів планомірною і
повнокровною, на жаль,
не можна. Вона проводи
ться епізодично, так би мо.
вити, від випадну до ви- ■
падку, або якщо ще точ
ніше — по мірі можли
востей».
Замислимося над цими
рядками і для того, щоб
зрозуміти розрив, який
допустили керівники під
приємств (в даному випад
ку шахти «Світлопільська»,
якій
належить «Фести
валь») з міськкомом ком
сомолу. «Рекомендували
поліпшити...». Але чи звер
нув хтось увагу на ці рекомендації?
«Олександрійська історія» закінчилася, Точніше — попереджена. Її по
передили правоохоронці
А не ті, кого можна вва
жати
попереджувачами
«по штату», — комсомол і
громадськість.

І
з

С. БОНДАРЕВ,
спецкор
«Молодого
комунара».
м. Олександрія.
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