
Немолоді» 
проблеми 
молодіжної 
будови
Якось я стала свідком 

розмови двох літніх жінок:
— Що не кажіть, а не та 

/лолодь тепер! Минули 
корчагінські часи... Згадай
мо наші /молоді літа — з 
яким запалом тоді працю- 
валося!

Мені, одверто зізнаюся, 
було прикро чути таке від 
людей старшого покоління. 
І хотілося довести, що й 
нинішні хлопці і дівчата не 
без ентузіазму, що вони 
здатні на звершення. Зга
дати хоча б трудовий под
виг першопрохідців
БАМу, будівельників нафто
проводу Уренгой — Пома- 
ри — Ужгород або нат
хненні дні, коли закладав
ся фундамент Липнязького 
цукрового заводу.

Будову було оголошено 
ударною комсомольською. 
А це означало, що велику 
відповідальність і надії по
кладено на молоді міцні 
руки. Хлопці і дівчата Кіро- 
воградщини, інших облас
тей за комсомольською пу
тівкою чи з власної ініціа
тиви .— приїхали будувати 
одне з найбільших цукро
вих підприємств країни. 
Приїхали зі своїми молоди
ми надіями, допитливістю, 
сповнені трудової снаги, 
але готові стійко переноси
ти і перші труднощі, без 
яких рідко обходиться 
будь-яка велика справа. 
Тож весело тіснилися у ва
гончиках і весело йшли на 
роботу, яка для багатьох 
стала початком трудового 
життя.

Та, як мовиться, випро
бування випробуванню різ
ниця. І сьогодні, коли за
вод зводиться не перший 
рік, складається враження, 
що у Липняжці спеціально 
створюють такі умови, аби 
випробувати молодь на 
терплячість, гартованість, 
невибагливість.

Я НЄ буду ЗУПИНЯТИСЯ Н8 

виробничих недоліках. При
чини частих простоїв про
тягом робочого дня, про 
які розповідали мені ком
сомольці, безперечно, ві
домі керівникам будівницт
ва. Залишимо їм турбува
тися про це. Найбільше ж 
хвилює хлопців і дівчат 
ставлення старших.

...Бригада Любові Світли- 
цької, яка споруджувала 
гуртожиток для будівель
ників, розрахувалася. На 
п’ятому поверсі будинку 
не встигли встановити обі
грівальних приладів, і дів
чата відмовились працю
вати: холодно, та й штука-

’"ШВИДШЕ І
Найбільш вправним 

складальникам радіоапа
ратури не наздогнати ро
ботів, створених у Київ
ському політехнічному ін
ституті.

— Такі пристрої, кожен 
з яких звільняє від моно-

турити на морозі... Але 
бригадир і слухати нічого 
не хотів — працювати і го
ді!

Образу було важко ви
тримати.

Різко контрастує цей ви
падок із прикладами 
справжнього наставництва, 
чуйності і уваги до молоді. 
Нікому не повинно бути 
байдуже, чи сприятиме 
перша зустріч із колекти
вом утвердженню в моло
дого фахівця переконання: 
обрано правильно профе
сію. Та, очевидно, адмініст
рація, партійна і профспіл
кова організації за вироб
ничими проблемами недо
оцінюють важливість цього' 
питання.

По воду...
з коромислом

Комірниця БУ-411 Ірина 
Батракова люб’язно запро
шує мене до свого вагон
чика. Всередині хоч і тіс
нувато, але тепло і затиш
но.

— На жаль, — зауважує 
Ірина, — ми не можемо 
бути впевненими, що і вве
чері опалення працювати
ме. А незабаром, коли зда
дуть новий будинок, думаю, 
мешканцям вагончиків до
ведеться зовсім скрутно.

Так, навколо цукрозаводу 
поступово виростають гур
тожитки і житлові будинки 
Начебто робиться немало 
для створення нормальних 
умов будівельникам. Бо 
основне — дах над голо
вою. Але робиться, я пере
коналася в цьому, ще дале
ко не все.

Візмемо проблему водо
постачання. Повторюю, за
вод будується вже не пер
ший рік, а це питання й 
досі повністю не вирішено. 
Тож і доводиться дівчатам 
і хлопцям з каструлями та 
бідонами ходити по воду 
за кілометр. Погодьтеся, 
не вельми приємна прогу
лянка, особливо взимку. 
Виникає запитання: хіба не 
можна розв’язати це пи
тання, замовивши додатко
ву цистерну з водою? Ад
же їдальня, що знаходить
ся неподалік вагончиків, у 
такий спосіб забезпечуєть
ся водою постійно.

Нарікають молоді буді
вельники й на незадовільну 
роботу пошти. Нерідко по
силки залежуються більше 
тижня, і одержують ХЛОПЦІ 
від батьків уже зіпсовані 
продукти.

КРАЩЕ
тонної ручної праці близь
ко 50 чоловік, вже випро
бувані на ряді заводів 
країни,—сказала завідую
ча кафедрою автоматики 
і телемеханіки, професор 
А. А. Краснопрошина. — 
Продуктивність праці з їх 
застосуванням підвищу

— А ввечері нам бук
вально нічим зайнятися. 
Бібліотеки немає, фільмів 
не показують.

«Зимові канікули» 
в райкомі

Останні слова стали своє
рідним прологом до роз
мови з першим секретарем 
Добровеличківського рай
кому ЛКС/АУ Василем Зав- 
городнім. Але спочатку та
кі цифри: якщо минулого 
року за комсомольськими 
путівками на будівництво 
цукрового заводу прибуло 
25 комсомольців, то цього 
року — лише 19. Плинність 
молодих кадрів зростає. Із 
прибулих закріплюється на 
будівництві лише ЗО про- 
ценців. Решта виїжджає.

Чохлу ж сталося гак, що 
КОМСОМОЛЬЦІ ударної б7ДО- 

ви опинилися в полоні бай
дужості, трясовині суто по
бутових пооблем? Чи спро
бував райком комсо/лолу 
чимось допомогти моло
дим будівельникам? Зви
чайно, досить обмежені 
можливості у райкому. Але 
й наявних вони не викорис
товують сповна Розуміє це 
і перший секретар:

— Плинність кадрів — це 
не тільки наша вина. Але й 
пайко« звичайно, також 
багато недоробляє. Якщо 
влітку ми частіше навідува
лись на завод, то восени і 
взимку... Важко щось орга
нізувати на будові: власно
го приміщення для масо
вих заходів бракує, а до 
сільського будинку культу
ри далеко. Можемо ми до
мовитися з адміністрацією 
заводу про спеціальний ав
тобус, який відвозив і при
возив будівельників, але 
якось руки не доходять... І 
ще — слабкий зв’язок у 
нас із комітетом комсомо
лу будови, безпосередньо 
з молоддю. Коли ми буває
мо на цукровому, нашим 
відвідинам не вистачає кон
структивності, конкретності.

Ось така сповідь. Само
критична. Хотілося б лише 
побажати, щоб райком 
комсомолу не обмежував
ся нею, а найближчим ча
сом повідомив про пози
тивні зрушення у житті 
комсомольської організації 
Липнязького цукрового на 
чолі з новообраним ватаж
ком Фаїною Павлійчук.

С. ТРЕНИЧ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ється в багато разів при 
помітному поліпшенні 
якості роботи. В ході ви
пробувань підтвердились 
і універсальність маніпу
ляторів, їх перспектив
ність для підприємств ма
шинобудівної і електрон
ної галузей.

В. ЧЕРНИШУК, 
кор. РАТАУ.

Водій таксі комсомолець Олександр Аінгсрт з Кіровоірадсьь а . № ІО'-ОІ
за 11 місяців 83-го року зекономив 80 літрів пального. З річним планом переве
зень пасажирів на сьогоднішній день він справився на 100,3 процента. При пла
ні 200 Олександр щомісяця виконує 250—280 радіозамовлень пасажирів.

Фото В. ГРИБА.

АДРЕСИ ДОСВІДУНатхнеш праця 
і пісня весела
Ось І ВІ.І.ХО ЦПЬ } мішу 

лс 1983 рік. Чим запам’я
тався піп молоді нашого 
заводу?

Насамперед - напру
женою працею. Па пашо 
му підприємстві трудять
ся 138 спілчан Старанніс
тю у роботі серцевинного 
року одинадцятої п'яти
річки порадував молодіж
нії іі колектив цеху копт- 
рольно-впмірюва л ь и и х 
приладів, де начальником 
В ол о л и м 11 р М11 ко я а по ви ч 
Коваленко. Хочеться від
значити сумлінність секре
таря комсомольської гру
пи комуніста Олександра 
Пархоменка, слюсарів 
Олексія Апостола. Вален 
типи Присяжної. Наталки 
Прищепі), молодого кому
ніста Петра Фартушного

Добре працювали моло
ді заводчани іі на інших 
ділянках. Вони беруть 
приклад з апаратниці Ва
лентини Довгеико, робіт
ників центрифуги Павла 
Довгенка та Сергія Про
хорова, слюсарів відділу 
головного механіка Воло
димира Задорожного та 
Володимира Лимаря, тех
нолога Любові Сергатої, 
працівниць дитячого сад
ка Наталки Шевченко, 
Людмили Павлової та 
Надії Осінської...

Запам’ятається рік і 
тим, що молодь багато 
зробила для організації 
змістовного дозвілля.

Питання дозвілля моло
ді постійно в центрі ува
ги Дирекції, партійної, 
профспілкової та комсо
мольської організацій під
приємства. Адже віл того, 
як людина відпочиває, 
значною мірою залежать 
11 виробничі успіхи.

Активно працює комсо
мольська організація зі

своїми підшефними. При 
робітничому клубі діє ди
тячий сектор, яким керує 
Олена Іванівна Татарен- 
ко Часто відвідують ро- 
бігіпший клуб школярі. 
Вони беруть участь у 
гуртках м’якої іграшки, 
танцювальному, хоровому, 
сольного співу, художньо
го читання На огляді пи- 
тячіїх садків області ми 
зайняли друге місце. На
городження дитячого сек
тора робітничого клубу 
Почесною грамотою обл
виконкому зобов’язує 
працювати ще краще.

Які плани па найближ
чий час? Створюємо при 
клубі гуртки хорового, 
вокального, сольного спі
ву. драматичний, техніч
ної творчості з таким роз
рахунком, щоб у них най
активнішу участь брала 
молодь. Оформлюємо при
міщення клубу. Незаба
ром придбаємо апарату
ру для дискотеки.

Трудовими здобутками 
на всіх виробничих ділян
ках, веселою піснею, жар
том, щирими побажання
ми зустрічатимемо Повнії 
рік. Створено вже спеці
альну концертну брига
ду, яку очолюватиме ху
дожній керівник О. С. 
Кімнатний У програмі 
бригади — новорічні щед
рівки. присвячені передо
викам виробництва, вете
ранам війни і прапі. бага
тодітним матерям, гостям 
робітничого селища. У 
клубі відбудеться також 
традиційний новорічній" 
бал-маскарал

Я СІРЧЕНКО, 
завідуюча робітничим 
клубом Капітанівсько- 
го цукрового заводу 
Новомиргородський 
район.

ДОБРІ ДІЛА 

«ЕНТУЗІАСТА»
Цілий рік їдальня Іва- 

нівської десятирічки в 
Вовчанському районі па 
Харківщині забезпечує
ться продуктами, що 
надходять з шкільного 
дослідно-учбового гос
подарства «Ентузіаст», 
створеного з допомогою 
шефів — трудівників 
колгоспу імені Карла 
Маркса.

У багатогалузевому 
міиі-комплексі — свої 
кролс- і птахоферми, 
дільниці по відгодівлі 
телят і свиней, пасіка, 
сад і город. На двадця- 
тпгскіаріюму полі виро
щуються кукурудза, яч
мінь, цукрові буряки.

Колгоспники передали 
дітям кілька тракторів, 
плугів, інший інвентар, 
обладнали ремонтну май
стерню. Спеціалісти, за
кріплені за учнівськими 
ланками і бригадами, ве
дуть з ними заняття з 
теоретичного курсу і ви
робничої практики.

В «Ентузіасті» хлоп
чики і дівчатка працю
ють, починаючи з молод
ших класів. До закінчен
ня школи вони вже доб
ре опановують обрану 
професію Це юпомагає 
випускникам. що зали
шаються в рідному селі, 
з перших днів працюва
ти не гірше від своїх 
старших товаришів. Не
давно, наприклад, кол
госпну Дошку пошани 
прикрасили портрети 
вчорашніх десятикласни
ків Сергія Шепеленка та 
Андрія Лободи.

Досвід роботи Іванів- 
ської середньої школи по 
профорієнтації учнів 
схвалено Харківським 
ОбкОМОМ ч іртії.

В КОТЛЯР, 
кор РАТАУ.
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«ХАЙ БУДЕ МИР 
НА ВСІЙ ПЛАНЕТІ!»

Під таким девізом про
йшов антивоєнний мітинг у 
Кіровоградській СШ N° З, 
про що написала до редак
ций старша піонервожата 
десятирічки Л. Сокол. Ці ж 
слова є лейтмотивом чис
ленних листів на підтримку 
Заяви Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
Ю. В. Андропова.

«Наше завдання — від
вести загрозу війни, збе
регти мир і планету для 
майбутніх поколінь», «По
двоїмо зусилля для зміц
нення обороноздатності 
нашої Вітчизни?», «У будь- 
яку мить ми готові стати 
на захист рідної країни!» — 
говорили на мітингу про
тесту проти агресивної по
літики США і НАТО пра
цівники АТП-10011 С. Г. Сє- 
діна, В. Г. Карпенко, І. І. 
Шабанов, В. Я. Метошоп, 
В. М. Ангурець. Про це по
відомив наш громадський 
кореспондент з Олександ
рії К. Повепько.

Мітинг на підтримку За
яви Ю. В. Андропова від
бувся на Кіровоградському 
навчально - виробничому 
комбінаті Українського то
вариства сліпих. «Всі висту
паючі, — пише вчитель з 
обласного центру Ю. Іва
нов, — одностайно схвали
ли цей документ і засуди
ли агресивний курс амери
канської адміністрації».

«Ми готові підписатися 
під кожним рядком Заяви 
керівника нзшої. партії й 
держави, — читаємо рядки 
з листа десятикласників 
Петрокорбіеської серед
ньої школи Новгородкізсь- 
кого району. — Закликаємо 
молодь усіх країн об’єдна
ти зусилля і відвернути за
грозу ядерного безумства».

Вчителька В. Якубенко з 
Кіровограда повідомила, 
що учні 4 «Б» класу міської 
десятирічки № 1 провели 
конкурс малюнків «Мир — 
планеті Земля». «Нам не 
потрібна війна, ми голосує
мо за мир!» — під цими

На з н і п к у: передова робітниця цеху безалкоголь
них напоїв Долинського хлібозаводу Наталія КАТАЛО- 
ВА.

ОГЛЯД ЛИСТІВ

словами стоять прізвища 
29 четвертокласників. Вони 
зібрали три тонни метало
лому і гроші за нього ви
рішили перевести до Фон
ду миру.

«Внеском у справу миру 
учнів Михайлівської серед
ньої школи Олександрійсь
кого району стали кошти, 
зароблені ними в колгоспі 
«Дружба». Азтор цього 
листа десятикласниця І. Ку- 
ЖОм свої прагнення до ми
ру, впевненість у майбут
ньому без воєн висловила 
в поезії: «Мы не хотим вер
нуться к блокаде Ленин
града и слышать с содро
ганьем Хатыни страшный 
крик. И ядерная драма не 
превратит планету в дру
гую Хиросиму в один кро
вавый миг».

«Чтобы счастливыми бы
ли все дети, мы уберечь 
должны мир на плачете!»
— це вже з вірша восьми
класниці Макариської вось
мирічної школи Знам’янсь- 
кого району А. Костюме;«- ■ 
ко. У пристрасні римовані 
рядки вилила свій протест ' 
проти розміщення амери- ' 
канських ракет із ядерни- 
ми боєголовками в Захід
ній Європі й восьмикласни
ця О. Кохан з Іванівської 
СШ Новоукоаїнського ра
йону: «Давайте защитим 
свою планету от взрывов 
бомб и ядерных ракет! Мы 
заявляем: миру быть на і
свете, и нет войне, и нет 
войне, и нет!»

Наші читачі, підтримую- Я 
чи Заяву товариша Ю. В. в 
Андропова, схвалюючи ми- И 
ролюбну політику Радян- 8 
ської держази, гнівно за- Я 
суджуючи підступи реак- :і 
ційних кіл, голосують за й 
саме життя на Землі. «Хо- п 
чемо, — пишуть майстри і 8 
учні Кіровоградського ТУ-4, II
— вирощувати хліб, вихо- Я 
вувати дітей, споруджувати 9 
будинки, а не воювати. І 
ми, комсомольці 80-х, бу- Я 
демо стояти у перших ря- В 
дах борців за мир».

Н. ДАНИЛЕНКО.

Фото І. КОРЗУНА, 

Т2АГАТО в житті людини 
залежить від того, як 

вона прожила молоді роки. 
Саме в молодості людина 
формується як громадя
нин, як особистість. Якщо а 
юності не виробилася звич
ка чесно трудитися, навряд 
чи повага до праці прийде 
потім. Якщо у школі, на 
студентській лаві було зне
важливе ставлення до 
знань, згодом не так прос
то поповнити їх дефіцит.

Молодість — відпові
дальна пора. Допомогти 
підлітку усвідомити повною 
мірою цю відповідальність, 
вибрати правильний шлях 
в океані життєвих доріг, 
стати переконаним ленін
цем, активним будівником 
комуністичного суспільства 
— ось одне з першочерго
вих завдань, що стоять пе
ред комітетами комсомолу, 
комсомольськими ватажка
ми і активістами.

Радянська молодь ділом 
доводить, що вона вірна 
традиціям батьків, завою
ванням революції. Мільйо
ни юнакіз і дізчат успішно 
оволодівають знаннями, 
ударно трудяться на всіх 
будовах п ятирічки.

Разом з тим викликають 
тризог/ випадки порушен
ня трудової ДИСЦИПЛІНИ, 
відхилення від норм соціа
лістичної моралі, порушен
ня закону, що зустрічають
ся у молодіжному середо
вищі. Певна частика моло
ді схильна до хуліганства, 
пияцтва, не виявляє трудо
вої і творчої активності. 
Подібні МОЛОДІ люди не 
тільки духовно збіднюють, 
обкрадають самі себе, а й 
дискредитують своєю пове
дінкою високе звання ра
дянського громадянина.

На жаль, не всі первинні 
організації, райкоми, міськ
коми, окружкоми, обкоми і 
крайкоми комсомолу, ЦК 
ВЛКСМ союзних республік 
виявляють наполегливість, 
послідовність у цій важли
вій справі. В Удмуртському 
обкомі ВЛКСМ не вважали 
за необхідне ознайомити 
секретарів, членів бюро, 
відповідальних працівників 
обкому комсомолу з ос
танніми постановами ЦК 
ВЛКСМ з правовихоаної 
роботи. У цьому обкомі 
відсутня програма діяль
ності комсомольських орга
нізацій у даному напрямі, 
вихозна робота з «важки
ми» підлітками ведеться 
формально, а тому мало
ефективно.

Наприклад, у Сарапуль- 
ському районі близько по
ловини «важких» не мають 
шефів, громадських вихо
вателів. Не випадково час
тина підлітків, що стоять 
на обліку в інспекції у 
справах неповнолітніх, у 
першому півріччі 1983 року 
вчинили злочин. 8 Удмуртії 
не продумана система 
навчання шефів і громад
ських вихователів, не про
водяться семінари, обмін 
досвідом, — багато ком
сомольських працівників 
не знайомі з рекомен
даціями по спільній роботі 
комітетів комсомолу та ін
спекцій у справах неповно
літніх.

Подібні прорахунки і не
доліки в організації шеф
ства над неблагополучними 
підлітками характерні для 
Іркутської, Магаданської, 
Одеської та ряду інших об
ластей. Комсомольці-шефи 
рідко затверджуються на 
комсомольських зборах, за
сіданнях комітету комсомо
лу, не скрізь практикують
ся їх звіти. Часом підлітки

ВИЗНАЧЕНО
Обласне управління у 

справах видавництв, полі
графії та книжкової торгів
лі, бюро обласного відді
лення Спілки журналістів, 
президія профспілки пра
цівників культури та облас
не правління науково-тех
нічного товариства полігра- 
фії, видавництв та книжко
вої торгівлі підбили під-

не знають навіть свого на
ставника в обличчя. Або 
навпаки, шеф навіть не
знайомий ЗІ СВОЇМ ПІДОПІЧ
НИМ, як це сталося з секре
тарем Радянського РК 
ВЛКСМ Липецька Т. Шеме- 
товою та Інструктором 
цього ж райкому Є. Ягну- 
шевим, котрі не знають 
прізвищ своїх підопічних.

Комітетам комсомолу 
слід закріпити за кожним 
«важким» підлітком шефа 
чи громадського виховате
ля, об'єднати їх у спеціаль
ні шефські групи чи спец- 
дружини, регулярно про
водити атестацію шефів- 
комсомольців.

Великим і недостатньо 
використаним резервом 
залишається для комсо
мольських організацій ро
бота з молоддю за місцем 
проживання. Після занять 
у школі, ПТУ, після закін
чення трудової зміни на

ТОВАРИШ

заводі підліток дуже часто 
залишеється сам на сам із 
вулицею. Кому не знайома 
така картина: зграйка хлоп
чаків зібралася у темному 
закутку двору, мерехтять 
вогники сигарет, подзвоню
ють пляшки з вином. Бать
ки на роботі, шкільний 
спортзал на замку, у сек
ціях при жеку нічого не 
робиться. Підліток полише
ний сам на себе, сам шукає 
розваг і часом так втягує
ться у «вільне» життя, що 
замість уроків іде на ден
ний сеанс у кінотеатр. Са
лле така практика побутує 
серед деяких школярів 
Полтави.

Відвернути підлітка від 
сумнівних вуличних розваг 
— значить уберегти його 
від можливого злочину. 
Але не всюди робота за 
місцем прожизання веде
ться цілеспрямовано, ефек
тивно. Наприклад, у Кизилі 
Тувинської АРСР на 19 ти
сяч неповнолітніх припадає 
всього три дитячих клуби, 
будинок піонерів, станції 
юних техніків, юннатіз і од
на дитячо-юнацька спор
тивна школа. В результаті 
більша частина підлітків ні
якою виховною роботою 
не охоплена. А з 250 «важ
ких», що стоять на обліку 
в інспекції у справах не
повнолітніх, секції та гурт
ки відзідують лише 32.

А пусте гаяння часу при
зводить не тільки до пра
вопорушень, а й до без
думності в помислах, 
убозтва духовного світу, 
прагнення виділитися «не
звичайним» вчинком, екст
равагантною стрижкою чи 
одягом, а не успіхами в 
навчанні чи в праці.

Комітетам комсол/.олу не
обхідно залучити кожного 
підлітка в організовані 
ферми дозвілля, регулярні 
заняття спортом, технічною 
творчістю. У літній період 
для важковиховуваних по
винні бути відкриті ворота 
<аборів праці й відпочинку, 
для них обов’язково має 
знайтися справа у шкільних 
ремонтно-будівельних і уч
нівських виробничих брига
дах, в трудових об’єднаннях 
старшЬкласників, об'єднан
нях за інтересами, у гурт
ках, секціях.

Згідно з рекомендація- 

ПЕРЕМОЖЦІВ
сумки обласного конкурсу 
на кращу міськрайонну і 
районну газету по висвіт
ленню змагання трудящих 
ооласті за виконання рі
шень XXVI з’їзду КПРС та 
наступних Пленумів Цент
рального Комітету КПРС, 
планів і соціалістичних зо
бов язань третього року 
одинадцятої п’ятирічки, 

ми ЦК ВЛКСМ, розробле
ними недавно спільно з за
цікавленими міністерства
ми та відомствами, необ
хідно ширше застосовувати 
практику включення «венс
ких» підлітків до складу 
студентських будівельних 
загонів. Сама атмосфе
ра загону вже благотворно 
впливає на характери хлоп
ців і дівчат, підтягує, дис
циплінує їх, вчить товарись
кості, взаємовиручки, пра- 
целюбства.

Дійти до кожного— не
старіючий девіз комсо
мольського працівника. 
Для виконання цього бла
городного завдання комі
тети комсомолу мають обо
в’язково об’єднати свої зу
силля зі школами, ПТУ, ву
зами, трудовими колекти
вами, правоохоронними ор
ганами, культосвітніми зак
ладами. Комплексний під
хід до виховання підросте-

ючого покоління — вимога 
сьогоднішнього дня, велін
ня часу. Саме в єдиній ви
ховній системі бачиться за
порука успіху, запорука то
го, що спільні зусилля да
дуть бажаний результат. 
Досвід такої роботи є в 
комсомольських організа
ціях Москви, Ленінграда, 
Пензи. Його необхідно по
ширювати по всій країні. 
Вагоме слово при профі
лактиці правопорушень на
лежить оперативним ком
сомольським загонам дру
жинників. Тисячі юнаків і 
дівчат безкорисливо відда
ють свій вільний час охоро
ні громадського порядку. 
Але багато комітетів ком
сомолу ще недооцінюють 
можливості оперативних 
загоніз, слабо керують їх 
діяльністю. Окремі загони 
організаційно слабкі, їх 
діяльність зводиться до 
епізодичних рейдів. У Бала
ково Саратовської області 
кількість членів оператив
них комсомольських заго
ніз дружинників явно роз
бігається з тими цифрами, 
які фігурують в обкомівсь- 
ких паперах: замість 800
чоловік фактично тільки 
156 є членами оперзагонів. 
Напрошується резонне за
питання: навіщо потрібні
обкому «дуті» цифри, адже 
«благополучне» зведення 
ніяк не впливає на знижен
ня кількості правопору
шень.

У комітетах комсомолу 
мають пам'ятати і про ін
ше: не можна роботу опе
ративного комсомольсько
го загону зводити тільки 
до вечірніх чергувань, пат
рулювань, рейдів. Головне 
завдання оперативного за
гону — профілактична ро
бота по запобіганню право
порушенням, вплив на не
благополучиях дітей, їх 
батьків, оточення. Саме так 
намагаються будувати свою 
діяльність члени оперзаго
нів Казані, Зиряновська, За
поріжжя, Вільнюса, Красно
ярська.

Почесна і складна місія— 
бути вихователем підлітка, 
формувати його погляди, 
переконання, але, як пише 
в редакцію «Комсомольс
кой правды» ветеран війни і 
праці В. А. Самойленко з 
Києва, «бездоганним вихо

Продовольчої програми, а 
також на краще художньо- 
технічне оформлення та 
поліграфічне виконання га
зети.

Переможцями визнано 
колективи кіровоградської 
районної газети «Зоря ко
мунізму» (редактор М. П. 
Семенюк) і друкарні (ди
ректор Г. Т. Буніна). Друг*

місце у новоукраїнської 
районної газети «Радянсь
ке село» (редактор А. Л. 
Клименко) і міжрайдруфаВг 
ні (директор В. М. Тю*,..'«1' 
гін), третє вибороли долин- 
ські районна газета «Шля
хом Ілліча» (редактор 
В. К. Антоненко) та друкар
ня (директор А. А. Горба- 
тенко).

Ю. ЛІВАШНИКО8, 
старший редактор обл- 
лоліграфвидаву.

вателем може бути тільки 
той, хто бездоганний у по
ведінці сам». Ці слова 
можна віднести до кожно-
го комсомольця, кожного
комсомольського ватажка. 

Центральний Комітет 
ВЛКСМ вимагає від коміте
тів комсомолу рішучої бо
ротьби за чистоту комсо
мольських рядів. Комсомо- 
лець-порушниіс заслуговує 
суворого стягнення, аж до 
виключення зі Спілки. Ста
тут організації треба знати 
і виконувати не тільки при 
вступі в члени ВЛКСМ, він
— програма життя кожно
го, хто є Членом ВЛКСМ. 
Про це, на жаль, нерідко 
забувають в Естонській РСР, 
Мордовській, Кабардино- 
Балкарській АРСР, Ростов
ській області. На жаль, ще 
не ліквідовані випадки лі
берального, а то й просто 
недбалого підходу до анти
громадських вчинків ком
сомольців. Наприклад, Ле
нінський райком комсомо
лу Ашхабада загубив ви
писку з рішення комсо
мольських зборів про по
карання трьох школярів, 
що вчинили злочин. З цієї 
«поважної» причини три 
персональних справи так і 
залишилися нерозглянути- 
ми.

Комітетам комсомолу 
слід приділяти більше ува
ги правовому вихованню, 
пропаганді правових знань 
серед молоді. З цією ме
тою необхідно ефективно 
будувати роботу лекторсь
ких груп, шкіл правових 
знань, спільно з правоохо
ронними органами прозо,- 
дити показові судові про
цеси з виїздом на підпри-,.. 
ємства, будови, в колгоспи,. 
радгоспи, навчальні закла-
ди, висувати для виступу
на них авторитетних комсо
мольських працівників у 
ролі громадських звинува- 
чувачів від комсомольських 
організацій.

У пропаганді правових 
знань слід ширше викорис
товувати засоби масової ін
формації, молодіжної пре
си. Але комсомольські 
працівники Курської, Нов
городської, Камчатської, 
Сумської і ряду інших об
ластей рідко виступають зі 
своїми статтями у своїх мо
лодіжних газетах. А тоді,,, 
коли журналісти самі бе-*^ 
руться за гостру тему, роз
кривають підгрунтя того чи 
іншого злочину, комітети’ 
не зазжди оперативно реа
гують на критику на свою 
адресу, не вживають дійо
вих заходів по усуненню 
недоліків. Така практика не 
відповідає вимогам партії 
про дієвість радянської 
преси.

Центральний Комітет
ВЛКСМ вимагає від коміте
тів комсомолу, комсомоль
ських працівників і активіс
тів посилення виховної і 
профілактичної роботи се
ред комсомольців і моло
ді. Комітетам комсомолу 
слід глибоко проаналізува
ти, як виконуються раніше 
прийняті рішення по бо^ 
ротьбі з правопорушенню^ 
ми. Кожний член ВЛК£/У) 
має брати активну участь у 
зміцненні правопорядку, 
створенні у молодіжному 
середовищі обстановки не
припустимості навіть най
менших відступів від ра
дянських законів, норм ко
муністичної моралі, як ви
магають того рішення 
червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС.

«Комсомольская
правда»,

14 грудня 1983 р.
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До 40-річчя

ПАМ’ЯТЬ

«Молодий комунаь»

Великої Перемоги
З crop,

З ІМЕНЕМ

КОМІСАРА
Багато цікавих заходів 

намітили залізничники По
мічної, готуючись до 40- 
річчя Великої Перемоги. 
Активізували свою роботу 
загони експедиції «Літо
пис Великої Вітчизняної», 
учасники операції «На 
звемо всіх поіменно». 
Комсомольські і дтсаафів 
ські активісти влаштову
ють зустрічі з учасниками 
визволення міста та облас
ті від німецько-фашистсь
ких загарбників. Прохо
дять спортивні змагання 
на призи героїв-земляків.

Внаслідок пошукової ро
боти встановлено нові іме
на донині невідомих по
леглих героїв. Зокрема, зі 
брано матеріали про комі
сара 23-го прикордонного 
загону, якиїі вів кровопро
литні бої з фашистами за 
наше місто влітку 1911-го 
— Я. К. Грицая.

Неіцодавио в Помічній 
відбулася зустріч ветера
нів того загону. Готую
чись до цієї події, комсо
мольці локомотивного де
по стали па вахту пам’яті. 
Понад завдання вони пе
ревезли більше 17 тисяч 
тонн народногосподарсь
ких вантажів, зекономили 
353034 кіловат-години 
електроенергії. Про це і 
склали вони рапорт ко
лишнім фронтовикам, які 
разом з рідними комісара 
Я. К. Грицая зібралися на 
мітинг біля братської мо
гили, де похований комі
сар.

Зарахувавши у свій ко
лектив Я. К. Грицая, моло
ді залізничники взяли під
вищені соціалістичні зо
бов’язання. підсумки яких 
будуть підбиті у день 40- 
річчя визволення міста від 
німецько-фашистських за
гарбників.

І. ГУЩА.
На знімках: угорі — 

комісар Я. Н. ГРИЦАЯ; 
внизу — меморіальна 
плита на могилі полеглих 
улітку 1941-го воїнів.

П) pvв МІ
Клч& еіійськово-11 
патріотичного \ 
еихоиания

з пошти ЦИХ ДНІВ

СПАСИБІ
СЛІДОПИТАМ

(Розповідь про подвиг 
комісара Я. К. Грицая 
буде опубліковано в од
ному з номерів галети р 
1984 році;.
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У «Молодому комуна
рі» я прочитав статтю 
керівника загону черво
них слідопитів з Голова- 
нівського району Л. Д. 
Кучмагри про учасників 
Великої Вітчизняної вій
ни, котрі брали участь 
у визволенні села Люш- 
невате від німецько-фа
шистських загарбників 
і не дожили до велиної 
Перемоги.

Мені, ветерану 233-ї 
Кременчуцько - Знам’лн- 
ської стрілецької дивізії, 
хочеться сердечно подя
кувати піонерам і Л. Д. 
Кучмагрі за те, що вони 
проводять таку цікаву і 
потрібну роботу.

Недавно я був запро
шений на зустріч з ве
теранами 233-ї стрілець
кої дивізії. Через багато 
років зустрівся з коман
диром 572 стрілецького 
полку підполковником у 
відставці А. Р. Пасту- 
шенком, який нині на 
заслуженому відпочин
ку, живе в м. Львові. І з 
однополчанином Г. О.

Мазуром, нині неруючим 
конторою Державного 
банку в м. БалтІ Одесь
кої області, і з 0. С. Вой- 
тенком із с. Косіоки 
Олександрійського райо
ну, котрий працює в 
місцевому колгоспі.

Ми побували на місці 
форсування річки Пів
денний Буг, де в березні 
1944 року велися запек
лі бої. Відвідали ту хату, 
в якій перебував поране
ний у бою мій командир 
Д. Р. Пастушенно, покла
ли квіти на могили.

У дні 40-річчя визво
лення Ніровоградіцини 
від фашистських загарб
ників дозвольте через 
вашу газету поздорови
ти всіх земляків і поба
жати їм успіхів у праці 
і навчанні, миру і радос-

Г. ГРУЄНКО, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.
с. Макариха 
Знам’янський район.

Комсомольці заповнили 
затишне приміщення сіль
ського будинку культури, 
прийшовши на зустріч із 
ветеранами, учасниками 
визволення від фашистів 
Радянської України.

Говорить Тимофій Мар
кович Стегар, офіцер за
пасу, посивілий старший 
лейтенант:

— У вас, мої друзі, бу
де багато доріг, та не за
бувайте й наших. У вас — 
попереду життя, а з ньо 
му — багато найкращих 
професій. Та не забувай
те, ніколи не забувайте 
обов'язку свого — захи
щати Батьківщину!..

Він стишив голос і почав 
розповідати...

Молодший лейтенант 
Тимофій Стегар припадає 
до донецької землі, бере 
в руки її — жорстку, з 
травинками — відчуваючи 
земне тепло.

Ось і настала мить, коли 
він, його друзі ступили на

ЗУСТРІЧІ В РЕДАКЦІЇ

КОЛИ СИВІЛИ ВЕТЕРАНИ
І ГрД члс минулого візиту в редакцію Іван Степано

вич згадував Сталінград. Розповідав, як супро
воджував па вогневу Костянтина Симонова, про деся
тирічного Харків янипа Андрійка Волошенюка, котро
го приютили бійці його взводу (старшина Петро Га- 
лата під вогнем фашистських кулеметів приніс бакла- 

ч. гу води для поранених, але її спершу передали хлоп- 
Ічикові, який марив у гарячці). Того разу він радів, що 

розшукав дочку комісара Тютюнова, яка написала 
йому з Далекого Сходу.

І ось ветеран 3-го стрілецького батальйону 124-ї ок
ремої стрілецької бригади Іван Степанович Грскул 
(нині він уже па пенсії, але продовжує працювати 
майстром в одному з будівельних підрозділів місцево
го гарнізону) знову завітав у редакцію. Прийшов, 
щоб показати лист Марії Семенівнн Ковальової. Вона 
недавно прочитала в газеті «Заря Востока» замітку 
І. С. Грекула, в якій ветеран просив відгукнутися сво
їх однополчан. Там, у редакції, їй дали адресу Івана 
Степановича...

Марія Ссменівиа в роки окупації Кіровограда вела 
підпільну роботу на Кущївці. Нині вона живе в Грузії. 
/Хоче знати про тих людей, з якими мстила ворогу — 
про своїх бойових друзів — ополченців Федора Се
меновича Ковальова, Семена Костянтиновича Абаду, 
Олександра Семеновича Годлевского...

— Якби про цс написати в газеті! — говорив схви- 
І льований Іван Степанович. — Може, хтось би відгук- 
х нувся. Хай зустрінуться ці люди хоч через сорок літ. 
г І знову спогади. Він схиляє свою білу голову (вона 

стала такою, коли фашистський танк прасував окоп, 
де був Грскул, коли присипав сержанта піском, душив 
газоліном) і мовить:— Ми тільки раз не виконали наказу. Треба було пі
дірвати будинок, за яким засіли гітлерівські міномет
ники і поливали нас вогнем. Два будинки ми підірвали. 
А один не змогли — там, у підвалі, з двома маленьки
ми дітьми була жінка яка в тому пеклі втратила мову 
і слух. Вона сиділа о темряві, пригорнувши малюків 

Н до себе, і плакала.І — То як же ми могли підірвати той будинок! Тож по
тім було спеціальне завдання командира бригади — 
врятувати жінку з дітьми і лише після цього зіроати 

И будинок.Іще один день війни, який запам’ятається фронтови- 
Ц ну Грекулу на все життя. Це вже на Смоленщині, в се

лі Уткіно. Взвод Грекула вигнав з нього гітлерівців. І 
Я знову атака, бо на узліссі ворог ще огризався.

Але радянські бійці зупинилися — біля криниці поба- 
| чили простоволосу жінку, яка стояла на колінах і ри- 
Н дала» „ . .— Там вони, мої соколята. Втопили їх звірі прокляті, 
і І схилилася над цямриною. Та так. що ось-ось теж 
З упаде в криницю, Грекул наказав татарину Вареєву: 
І — Дістати. Може, вони ще живі.

А сам уже обв’язувався мотузкою.!{, Дванадцять радянських солдатів поралися біля нри- 
ві"’ Чиці нілька хвилин, а здавалося, що пройшла вічність. 

1*1 ' П’ятеро дітей вийняли з води. Але до пам’яті привели 
тільки двох хлопчиків, яких було кинуто в криницю 
останніми... . ,

Жінка просила рятівників назвати імена. І своє
прізвище назвала — Брилевсьна

Грекул тоді тільки й сказав:— Всіх нас не запам'ятаєте. Але ми ще повернемось. 
Не повернулись. І тепер Іван Степанович бідкаєть

ся: чи вдалося жінці ВИХОДИТИ ТИХ ДВОХ ХЛОП ЯТ, ЯКИХ ВОНИ ВИЙНЯЛИ з криниці.— От би поїхати туди, от би розшукані ту жінку!—

заклопотано говорив фронтовик. — Чи, може, написа
ти в місцев)' газету? Напишу. Обов’язково напишу. І 
ви напишіть. Мн помстилися фашистам за втоплених 
ними дітей. .

Іще одна зустріч. У редакцію завітав колишній роз
відник О. О. Рсвва, нині електрик Кіровоградсь

кого м’ясокомбінату. Прийшов до нас одразу після 
закінчення міської партконфереиції, делегатом якої 
був.

_  ...Я мав щастя зустрічатися з Черняхозським, — 
теж згадав пам’ятний день війни. — Він прийшов до 
нас перед боєм. «Вмієте стріляти з кулемета7» — запи
тав мене. — «Бувалі фронтовики вчили» — відповідаю. 
— «Зріжеш кулями отой стовп?» — «Треба. — кажу, 
— спочатку визначити віддаль від кулемета до стов; 
па».— А до нього метрів сто вісімдесят — двісті. — «Мі 
ряй на сто вісімдесят, — сказав Генерал. — І ріж». Я 
прицілився і пустив чергу. Стовп упав. Генерал потис 
мені руку і мовив: «Я знаю, ти мужній солдат. Але 
нрім цього, треба ще й уміти воювати, знати зброю, 
з якою йдеш у бій». То була для мене найвища похва
ла. А я вчився стріляти всього два місяці..

Далі — про лейтенанта Мідсу, з яким він, рядовий 
солдат, пішов виконувати завдання в Східній Прусії. 
«Фердинанд» перешкоджав радянським воїнам зроби
ти новий прорив до ворожих укріплень. Мідсу і Ревва 
підповзли до броньованої машини за сотню метрів. 
Лейтенант залишився прикривати Олексія, а Ревва 
поповз далі. Ось і таїш. Серед білого дня (до ночі 
чекати ніколи) солдат підвівся на повен зріст перед 
«фердпнандом» і сипонув пригірщ піску в жерло гар
мати, а сам стрибнув у кювет. Коли фашистські тан
кісти показалися з люка машини, Ревва сипонув по 
них вогнем автомата.

його чекала нагорода — орден Слави третього сту
пеня.

Розповідав О. О. Ревва і про тс, як приводив з тилу 
ворога «язиків», як одного разу вночі разом з іншими 
розвідниками «накрив» штаб ворожого авіаполку і 
взяв у полон полковника з цінними документами...

— Так оце я ще про зустріч з Черняховським. Про 
його напутп’ слова: мужності мало, потрібне вміння. 
То хай про це знають і наші онуки, діти фронтовиків: 
опановувати військову справу треба серйозно. Щоб бу
ти спевненими — зброя, яну тобі довірили, не підведе. 
Щоб бути_готовими до найбільшого випробування. 
Тільки хай зброя краще мовчить. Щоб не знали онуки 
того, що бачили ми фронтовики.

І раптом ветеран присів на краєчок стільця. Він бо
лісно заплющив очі (я ще не знав тоді, що в його 
плечі іі досі маленькпії кусочок чорного металу). По
тім зітхнув і долав:

— Хай не відають того. Заради такого блага падали 
мої хлопці. І Черпяховськіїй хотів цього, ведучи нас в 
останню атаку...
І ДУ І Ь до нас люди з високим і гордим званням — 

фронтовик, йдуть, щоб згадати своїх побратимів, 
які наблизили травень 1945-го. йдуть па уроки муж
ності, па зустрічі, присвячені 40-річчіо визволення на
шого краю від німецько-фашистських загарбників. 
Вклонімося їм перед тим, як прийнятії естафету їх
ньої слави. Прислухаймося до їхнього напутнього сло
ва. ?

_ , М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого комунара».

неї, несучи визволення 
містам, селам.

Визволить і своє село 
Мартоношу на Кіровоград- 
щині...

Мартоноша. Сім'я Стега- 
рів. Велика сім’я. 10 дітей. 
Доля привела Тимофія в 
російське місто Тулу. Ком
сомольці заводу послали 
його в металургійний тех
нікум. Звідти у 1940-му й 
покликали його у Червону 
Армію. Служити довелось 
на Закавказзі.

22 червня 1941-го заста
ло їх у літніх таборах. І 
оони по бойовій тривозі 

і кордоні... Все 
вісті з фронту 
з горя серце 

тримають тут? 
уже перейшов 
рветься до Хар-

лиці околиць, сади. Зв'я
зок укотре обірвався. Пі
шли на завдання солдати. 
І жоден не повернувся, 
лишилось тільки двоє дів
чат та він, молодший лей
тенант. Сам знайшов роз
рив, з’єднав дроти. Баталь
йон ніби ожив, і полк пі
шов у переможну атаку. 
Тимофія нагородили ме
даллю «За відвагу».

А орден Червоного Пра
пора — за Крим...

— Хлопці мої! Форсу- 
ватимите Сиваш разом із 
піхотинцями. І не забувай
те, що для нас немає до
рожчої зброї, ніж ваші ра
ції, живлення для них, ніж 
телефони і кабель. Бере
жіть їх і від осколків, • 
від води.

Сиваш... П’ять кіломет
рів крижаної води. Під 
невпинним ворожим об
стрілом, під бомбами. Хо
лод проймає тіло. Ішли і 
з'єднували.

стали на 
сумніші 
Кам'яніє 
Чому їх 
Ворог 
Дніпро, і 
нова.

До Харкова... Розванта
жившись з ешелону, Сте
гар і його бойові друзі 
одразу йдуть в бій.

Там Тимофія вдарив 
гарматний осколок у праву 
ногу, і його, знепритомні
лого від втрати крові, ева
куювали в тил, далі й да
лі від війни, в Сталінград, 
в Астрахань...

Одужавши, Тимофій був 
здивований викликом у 
штаб і запитанням:

— Будеш, солдате, вчи
тися?

Учитися? Та коли? їх, мо
лодих, треба в бій, щоб 
відстояти місто!

— Ми, солдате, місто 
відстоїмо. А чи думав ти 
над тим, що нам треба ще 
визволяти Україну? Чи ду
мав ти над тим, скільки у 
боях за Сталінград поляг
ло й наших офіцерів? 
Хтось має стати на їхнє 
місце!

Шаленіла битва за місто 
над Волгою. А вони в ти
ші навчальних класів у 
Астрахані вчилися на кур
сах зв’язківців. І ось Ти
мофій Стегар — молод
ший лейтенант, командир 
взводу зв'язку, телефонно- 
кабельного взводу, який 
має завдання здійснювати 
зв’язок від штабу полку 
до штабу батальйону в ді
ючій 51-й армії. З ним по
руч у полку друзі — росі
яни Павлов, Івлєв, воюва
тимуть, ділитимуть усе 
навпіл.

Зв’язківці завжди в пек
лі бою. Атаки і контрата
ки. Скільки 
мале село 
рук у руки! 
єдине завдання — 
новлюй зв'язок, 
обірвані дроти, 
батальйон із 
дивізією.

Мелітополь. Перші ау-

разів навіть 
переходило з 

У зв’язківців 
еста- 

шукай 
- , з’єднуй 
із полком, із

Гітлерівці, побачивша 
що їх тільки жменька, об 
рушили на них злиеу вог 
ню — тисячі снарядів 
гармат. Намагались скину 
ти назад у Сиваш, погорі
ти їх у крижаній воді.

Страшна битва. Стран, 
ний, вкарбований у серце 
день. І коли знову обір 
вавсь зв’язок, пішов Тим.о 
фій по лінії, Майже пору- 
розірвався снаряд. Оскот 
ки просвистіли, шугонув 
ши вгору. Його кинуло 
вдарило об землю. Він с 
лух.

Стегар? контузило 
Негайно переправити 
тил.

Піднявся:
— Не піду!
Не пішов. Стояв з усімс 

і вистояв. За той подвиг > 
нагородили їх орденами 
І його теж.

* *
Уже посивів Тимофій 

Маркович Стегар. Виросли 
й змужніли його сини.

Он, тримаючи зброю 
його син Сергій Стегар 
промовляє священні СЛОВІ- 
присяги:

— Я, громадянин Союзу 
Радянських Соціалістич
них Республік...

Клятва. Присяга. Від се
бе. І від свого рідного 
брата Георгія Стегаря, що 
в цій же частині. І від сво
го батька Тимофія Марко
вича Стегаря, що он теж 
стоїть тут, — офіцер запа
су, старший лейтенант. Не 
його грудях орден Черво
ного Прапора, медалі. На 
його обличчі — й задума, 
і радість, і гордість.

Там, у Мартоноші, де 
після демобілізації працю
вав Тимофій Маркович 
у колгоспі, вони обоє вчи
лися у середній школі. їх 
обох, старанних, дисцип
лінованих, відмінників нав
чання, чекали прекрасні 
шляхи. Батько готував ї> 
до одного з них. Розпові
даючи про свої бої за Ки
їв, за Ростов, за Меліто
поль, за російські міста 
за рідну українську зем
лю, він завжди казав, що 
Вітчизну треба берегти 
захищати.

Хто зупинить плин часу’! 
Пролітають роки.
Сергій і Георгій — офі

цери, майори, політпраців- 
ники Радянської 
Пішли дорогою 
пішли далі батька.

*

Армії, 
батька

м. СТОЯН
с. Мартоноша, 
Новомиргородський 

район.
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Світла мрія
співця-пророка

9

Багата, славна і без
смертна історія українсь
кого народу, як безсмерт
ний сам народ. Ця історія 
промовляє до нас народ
ною піснею, подвигами 
революційних борців, 
життям і працею видат
них учених, композиторів, 
художників і письменни
ків, які беззавітно служи
ли народові.

Роздумуючи над долею 
трудящих в умовах само
державно - кріпосницької 
дійсності, прагнучи вказа
ти їм вихід з важкого 
становища, письменниця 
Марко Вовчок невтомно 
шукала сили, здатні до 
боротьби за волю і соці
альний прогрес. Ці шу
кання неминуче приводи
ли до джерел рідної істо
рії, яку вона сприймала 
як невичерпну скарбницю 
дорогоцінного народного 
досвіду, революційних і 
патріотичних традицій.

Марко Вовчок (1833— 
1907), уродженка Орлов
ської губернії, «ясна зоря 
української літератури», 
починала як літератор на’ 
Йінничпві. Тут вона ство
рила свої славні «Народні 
оповідання» (1857 р.),
прихильно зустрінуті ук
раїнською та російською 
демократичною літератур
ною громадськістю. Тож 
не випадково Т. Г. Шев
ченко, не бувши ще осо
бисто знайомим з їх авто
ром, відчув, що таку кни
гу могла написати лише

Г. Флобера,

людина, яка безмежно 
любить народ, душа якої 
болить від людської недо
лі. У Маркові Вовчку ве
ликий поет бачив свою 
спадкоємницю, називаючи 
її «зоренькою святою», 
«силою молодою».

Судилося молодій пись
менниці зустріти на своє
му шляху людей, спілку
вання з якими залишило 
незгладимий слід у її 
житті: М. Добролюбова, 
Л. Толстого, О. Герцена, 
французьких письменників 
Ж. Верна, 
Ж. Санд. Завдяки цим 
зустрічам Марко Вовчок 
підмітила і виявила широ
ке розуміння життя в ро
манах «Живая душа» 
(1868), «Записки причет
ника» (1869—1870), «Теп
лое гнездышко» (1873), 
«В глуши» (1875). В них 
вона викриває тупість, 
моральне виродження 
дворянства, духовну спус
тошеність чиновництва та 
міщанства, засуджує весь 
кріпосницький лад, розвін
чує паиів-лібералів, на 
перший погляд досить 
«гуманних», як-от пан-лі- 
кар з повісті «Інститутка» 
чи, скажімо, батьки Зіноч- 
кіі з оповідання «Игру
шечка».

Уснопоетичні матеріал 
надихнув письменницю на 
створення хвилюючих ху
дожніх образів, а багатий 
і поетичний український 
фольклор став для неї не 
лише засобом пізнання 

життя, думок І прагнень 
народу, а й тим джере
лом, яке збагачувало ху
дожню палітру письмен
ниці, сприяло її утверд
женню па позиціях кри
тичного реалізму і рево
люційної о демократизму.

Як відомо, Марко Вов
чок прагнула виховувати 
молоде покоління на кра
щих народних традиціях. 
І ак з’явилися повість 
«Маруся», казки «Дев’ять 
братів і десята сестриця 
1 аля», «Исвільничка» 
«Ведмідь», «Кармелюк» — 
самостійні оригінальні 
твори.

■Найкращим серед зга
даних творів була «По
вістка для дітей», як спо
чатку називала Марко 
Вовчок казку «Кармелюк» 
(1862) — перший зразок 
революційної романтичної 
казки в українській літе
ратурі. В основу її покла
дено фольклорні матеріа
ли про ватажка селянсь
кого руху на Поділлі в 
першій половині ХІХ сто
ліття Устпма Кармелюка.

Протягом довгого часу 
Поділля, де почалася лі
тературна діяльність Мар
ка Вовчка, живило ху
дожню уяву письменниці. 
Вона мріяла написати по
вість про Саву Чалого, 
почала працювати над по
вістю «Гайдамаки». Не
вблаганна смерть обірвала 
задумане. Те, що Марко 
Вовчок зробила, назавж
ди увійшло до скарбниці 
дожовтневої української 
та російської літератури.

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
член обласного літе
ратурного об’єднан
ня.
м. Кіровоград.

НА ПРИЗИ ДАНИЛА ПОСУНЬКА

Традиційна відкрита 
першість області з кла
сичної боротьби на призи 
чемпіона світу нашого 
земляка Данила Гаврило
вича Посунька три дні 
проходила у будинку 
фізкультури виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка».

Свої здібності демон
стрували юнаки 1967— 
1968 років народження з 
Кіровоградщини і Молда-

вії, Полтави, Очакова, 
Жовтих Вод, Шполи.

Переможцями у своїх 
вагових категоріях стали 
кіровоградці О. Чеканов, 
О. Шевченко, В. Василен
ко, І. Кемельман, С. Мар
ков, новомиргородець 
Д. Москаленко, новоукра- 
їнець С. Кравченко, 
В. Баранець із Світловод- 
ська, А. Бондаренко з 
Жовтих Вод, А. Варфоло
мей із Тирасполя, В. Кай-

ранов і С. Лобода з Оча
кова.

У командному заліку 
найвищу сходинку п’єде
сталу пошани зайняли ат
лети спортклубу «Зірка», 
які й стали володарями по
чесного спортивного тро
фею.

В. ТВЕРДОСТУП.
На з н і м к Г її; •/лчан* 

^а СЯ «■■зірка»: - ">

Фото ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ДВІЧІ МАЙСТЕР
У Волгограді відбувся 

чемпіонат Міністерства 
внутрішніх справ СРСР з 
боротьби дзюдо. В складі 
збірної динамівців Украї
ни тут виступав вихова
нець кіровоградського 

наставника Г. О. Алексе
ева Микола Казанцев. Се
ред тих, хто демонстру
вав свої здібності у ваго
вій категорії до 60 кіло
грамів, він завоював 
бронзову медаль і вико-

БОРОТЬБА ДЗЮДО

нав майстерський норма
тив.

В. ШАБАЛ1Н.

В. о. редактора 
В. АФАНАСІЄНКО.

ПОХВАЛЬНЕ СЛОВО 
ГОРЮЧОМУ ГАЗУ

Газ увійшов у наше 
життя так само, як і елек
трика, радіо, телебачення. 
Він вносить великі зруч
ності у наш побут, полег
шує домашню працю. При 
опаленні квартир від га
зових котлів тішу АГВ та 
КЧМ у квартирах тепло, 
не потрібно рубати дрова, 
вносити вугілля у будинок 
і виносити попіл. Помітно 
очистилося повітря міста 
з того часу, коли були пе
реведені на газове опа
лення котельні та багато 
технологічних процесів па 
заводах нашого міста.

Газ звільнив людей від 
багатьох турбот. Швидше 
готується їжа, не задим
люється посуд, чудово пе
че духовка. У газовій ко
лонці лише чиркнеш сір
ником — і зразу ж гаря
ча вода.

Але треба виконувати 
всі правила користування 
газом. Лише тоді він слу
житиме вірно і не принесе 
людям зла.

ТИМ, ХТО КОРИСТУ 
ЄТЬСЯ ГАЗОВИМИ 
ПРИЛАДАМИ. НЕОБ
ХІДНО ПАМ’ЯТАТИ:

— користуватися газо 
вими приладами можуть 
тільки особи, які пройшли 
спеціальний інструктаж у 
технічних кабінетах уп
равлінь, міських газових 
господарств і одержали 
абонентну книжку;

—- категорично заборо
няється самим робити ре
монт газових приладів.

ДО ГАЗУ—З ПОВАГОЮ
балонів і газопроводів;

— про всі несправності 
в газових приладах необ
хідно повідомляти в ре- 
мотні служби міськгазу 
по телефону 2-58-18;

— не можна допускати 
до користування газом ді
тей до 14 років, а також 
осіб у нетверезому стані;

— виявивши запах газу, 
негайно закрийте всі газо
ві крани і провітріть при
міщення. Не запалюйте 
сірників. Не включайте 
електричних приладів. Ви
кличте но телефону 04 
аварійну службу. Ні в 
якому разі не можна шу
кати місце виходу запале
ним сірником;

— не залишайте без на
гляду запалені газові 
пальники;

— у приміщенні, де 
встановлені газові прила
ди, не можна спати — не 
може призвести до отру
єння газом;

— забороняється пере
возити балони зі зрідже
ним газом у громадсько
му транспорті;

— малолітражними ба
лонами зрідженого газу 

місткістю 5 літрів і менше 
можна користуватися ли
ше в походах, застосову
вати їх у домашніх умо
вах заборонено;

— підключаючи газовий • 
балон, пам’ятайте, що на 
клапані КБ-1 обов’язково 
повинна бути гумова 
ущільнювальна обручка, 
тому необхідно перевіря
ти витік газу з-під редук
тора «Балтика» па слух 
або мильною емульсією.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА 
КОРИСТУВАННЯ ГАЗО 
ВИМИ ПРИЛАДАМИ:

— перед включенням 
газових приладів провіт
ріть приміщення і на весь 
час роботи їх залиште 
кватирку відчиненою. 
Перевірте положення кра
нів на приладах і перед 
ними, вентиль на балоні;

спочатку слід піднести 
вогонь до-пальника і тіль
ки після нього відкрити 
кран на газовому прила
ді*, .

— перш ніж запалити 
пальник духовки газової 
плити, необхідно провіт
рити її помахами дверцят 
або залишити відчиненою 
на 5—7 хвилин;

— перед користуванням 
газовою колонкою пере
вірте наявність тяги у ди
марі і вентиляційному ка
налі. При її відсутності 
користуватися колонкою 
заборонено, бо можна ді
стати отруєння продукта
ми згорання газу;

— якщо пальник газо
вої колонки горить при 
відсутності напору холод
ної води або водорозби- 
рання гарячої, значить ко
лонка несправна, її необ
хідно терміново виключи
ти і повідомити в ремонт
ну службу міськгазу;

— ставлячи па плпгу 
посуд із широким дном, 
необхідно підставляти 
конфорку з високими реб
рами, інакше згорання 
буде неповним;

— після закінчення ко
ристування приладами 
спочатку закрийте на них 
країні, а потім крани на 
спусках або вентиль на 
балоні.

КЕРІВНИКИ ПІД-
ПРИЄМСТВ, БУДОВ,
ЗАВОДІВ, ДОМОУП-
РАВЛІНЬ, ЖЕКІВ.
ВЛАСНИКИ БУДИН-
К IB!

Забезпечте регулярну 
перевірку стану лимарів 
та вентиляційних каналів 
і своєчасний їх ремонт.

Димоходи і вентиляцій
ні канали газових водона
грівачів та опалювальних 

котлів повинні бути відо
кремленими, очищеними 
від сажі, завалів, не по
винні мати тріщин і щі
лин. Переріз вентиляцій
ного каналу повинен бути 
14(Г<140 мм або діамет
ром 150 мм, вентиляційна 
решітка встановлюється 
на висоті не менше 2,2 м 
від підлоги.

Там, де встановлені га
зові прилади з відводом 
продуктів згорання в ди
моходи, забороняється 
встановлення вентилято
рів і жалюзійних решіток 
з рухомими жалюзями.

Димові і вентиляційні 
канали треба перевіряти 
раз на квартал і докумен
ти своєчасно передавати 
в службу міськгазу. Ди
мові й вентиляційні кана
ли, що виготовлені із жа
ростійкого бетону, слід 
перевіряти раз па рік. Па 
непрацюючих газових 
приладах крани мають 
бути закритими.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
застосовувати вогонь 

для перевірки витоку га
зу;

самовільно переносити 
й переставляти газові 
прилади;

встановлювати ванни в 
тих приміщеннях, де є га
зові прилади;

прив’язувати до газо
проводів вірьовки й суши
ти над плитою білизну;

захаращувати непотріб
ними предметами іі вико
ристовувати для ночівлі 

приміщення, де встановле
ні побутові газові прила
ди.

Оберігайте від механіч
них пошкоджень газопро
води.

Не робіть самі і не до- 
пускайте ніякого розрнт-*д 
тя вулиць без відома й 
дозволу газових госпо
дарств.

Пам’ятайте! Самочинні 
розриття можуть призвес
ти до пошкодження газо
вих труб і нещасних ви
падків.

Громадяни!
Проходячи вулицями 

міста повз люки, підвали, 
будинки, сходами житло
вих і громадських будин
ків, не залишайтеся бай
дужими, якщо відчуєте 
запах газу, виявите буль
кання води п калюжах. 
Негайно повідомте про 
це в аварійну службу но 
телефону 01.

Тримайте газові врила-, 
дії в чистоті. і

Систематично провіт- 
рюйте приміщення, де во
ни встановлені. ГІрн появі 
запаху газу не користуй
теся газовими й електрич
ними приладами, не запа
люйте вогню, не куріть 
Провіз ріть приміщення, 
закрийте всі/ крани на 
спусках до приладів або 
вентиль балона і негайно 
повідомте в службу газу 
по телефону 04.

Пам’ятайте! Ваша без
пека залежить від додер
жання правил користу
вання газовими придала 
ми.

Виробниче управління 
газового господарства 

«МІжрайгаз».

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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