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ЙДУТЬ ОБЛАСНІ КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ. 
ПОРЯДОК ДЕННИИ — «АВАНГАРДНА РОЛЬ 
КОМСОМОЛЬЦІВ НА ВИРОБНИЦТВІ».

СКРІЗЬ ПОЇИБНІ НАШІ РУКИ
Ці зобрн починались звичайно: дів

чата й хлопці поспішали після робо
ти до радгоспівського клубу. Від сек
ретаря комітету вони вже знали, що 
на порядку денному — «Авангардна 
роль комсомольців на виробництві».

— Чимало молоді працює на вирі
шальних ділянках господарства. І го
ловне, па що опирається в своїй ро
боті комітет комсомолу — це моло
діжні колективи, — такими словами 
почав свій виступ секретар комітету 
комсомолу Олександр Рожнов.

Якими мають бути ті, хто в аван
гарді? Чим довести старшим товари

шам, що на молодших можна повніс
тю покластися? Про це і говорили на 
зборах комсомольці радгоспу.

Г рупкомсорг комсомольсько-моло
діжної ферми Галина Філоичук роз
повіла про свою бригаду, про її пе
редовиків.

— Доярки зобов’язалися по 2500 
кілограмів молока на корову надоїти 
в цьому році. Не багато, але це біль
ше, ніж у минулому.

Виступали і механізатори механізо
ваних лайок. їх в радгоспі чотири. 
Дві — по вирощуванню кукурудзи, 
і дві — по вирощуванню цукрових 
буряків. Помічник бригадира комл-

лексної бригади Василь Геращенко 
запропонував створити молодіжну 
бригаду по вивезенню добрив на 
поля.

— Весна не за горами. І така 
бригада просто необхідна, — підтри
мала бригадира трактористка Олена 
Ясюк. •

Тут же, на зборах, були зачитані 
прізвища восьми членів иовостворе- 
пої бригади, яка повинна за місяць 
вивезти на поля б тисяч тонн місце
вих добрив. Вже зараз молоді механі
затори дбайливо готують до весни 
посівну ділянку площею у 80 гекта
рів. Вносять добрива.

Скрізь, на всіх ділянках роботи ма
ють бути наші сильні руки, — з та
кою думкою розходилась зі зборів 
молодь радгоспу «Устинівський».

В. КУЛІШОВ, 
інструктор обкому ЛКСМУ.

Устинівський район.

В ОСТАННІ роки пору
шується все більше 

питань, зв'язаних не тільки 
з методами і формами, 
але і з направленням під
готовки робітничих кадріз. 
Корінні зміни 8 організа
ції виробництва, автомати
зації і механізації, підви
щення вагомості високо
кваліфікованої праці у всіх 
галузях народного госпо
дарства настійно вима
гають від робітника глибо
ких професійних знань і 
навичок, доброї загально
освітньої підготовки.

Навчальні заклади систе
ми професійно-технічної 
освіти нашої області що
річно випускають майже 
п'ять тисяч кваліфікованих 
робітників. Це багато і ма
ло. Багато — якщо кож
ний випускник за своєю 
підготовленістю буде від
повідати вимогам сучас
ного виробництва. Ма
ло — з точки зору про
порції щодо підготовки 
кадрів в умовах виробни
цтва, з точки зору тепе
рішнього явно недостат
нього рівня майстерності,

нове поповнення пересту
пило його, впевнившись, 
що навчаються в проф
техучилищах не лоботряси 
або неповноцінні юнаки : 

дівчата.
Профтехучилища мають 

велику перевагу перед 
будь-яким іншим навчаль
ним закладом. Ця перева
га в тому, що кожний ви
хованець профтехучилища 
дуже швидко проходить 
шлях з початку навчання 
до його результатів. Бук
вально через два-три тиж
ні учні раптом розуміють, 
що есни здібні створювати 
реальні, потрібні речі.

Постійне відвідування 
виробництва, спілкування 
з майбутніми товаришами, 
по професії для вихован
ців профтехучилищ дають 
вагомий наслідок. Робітни
чий колектив сучасного 
заводу чи колгоспу ство
рює у підлітка правильне 
ставлення до трудової' 
дисципліни, уявлення ро
зумної майстерності пра
ці, навчає серйознос
ті не лише в заняттях, 
але і в громадському жит-

ЯК ЖИВЕШ, РОБІТНИЧА ЗМІНО?

ПУЛЬС
П’ЯТИТИСЯЧНОЇ

тлеться і зупиняється бі
ля ажурної брами. Ми легко 
випурхуємо із дверцят і сти
шуємо ходу.

Просторе подвір’я покрите 
білою габою снігу. Обмерзла 
цямрина «чумацької криниці», 
садова лавка, замерзлий ста
вок. Все ніби чекає па когось.

Вітер напинає сине вітрило 
тиші, і під ним, як велетен
ське судно, пливе у молочно
му тумані садиба Тобілевнчів,

— Іване!
— Миколо! Здрастуй, рід

ний!
Воин тиснуть одне одному 

руки, обіймаються. Густі кош
латі вуси Івана Карповича 
розсовуються в добрій по
смішці. Вродливе обличчя Ми
коли Садовського проміниться 
тихою замрією. Вони щось 
пригадують, зітхають і зали
шаються на пристані давно 
минулого вечора...

— Дівчата, гляньте, — ше
поче Рая Віденко, студентка 
Кіровоградського педінститу
ту, — струмок не замерз.

— І не замерзне, бо це ж — 
«Сопілка», — Андрій Юрійо
вич, внук драматурга, зупи
няється і говорить глухува
тим голосом, — оцими алеями 
ходили Марко Кропнвницький, 
Марія Заньковсцька, Микола 
Лисенко, Михайло Коцюбин
ський...

Промерзлий сніг потріскує 
під ногами, як тоненькі улам
ки скла. Старий яблуневий 
сад паслуховуе власні споми
ни. Ось цю стару яблуню (ко
лись нона була тоненьким де
ревцем) посадив сам драма
тург, а тут часто відпочивав.

тамує в собі, як глибокий зи
мовий соп, відлуння повіль
них кроків Івана Тобілевича. 
Тут він виношував свої ТЕорчі 
задуми.

— Добрий день, Іване Кар
повичу!

— А-а, Пузир, — І. К. Тобі- 
левпч примружується і ЙДі 
далі.

А навстріч йому уже вихо
дить інший.

— Писатимете про мене?
— Напишу, Герасиме, — ка

же письменник і проводить 
рукою по гарячому чолу, На 
мить Герасим Калитка зни
кає, а в глибині алеї в бурш
тиновім мареві з’являються 
нові герої майбутніх п’єс 
Карпепка-Карого...

Лютневий день згортає в 
сувої поземок, а потім роз1 
гортає їх на асфальтовій до
ріжці, що веде до нового му« 
зею.

П’ять просторих залів греч
но розчиняють перед памп 
двері. Затамувавши подих, 
вдивляємося в портрети кори
феїв українського театру, в 
рідкісні фотознімки, доку
менти.

В кабінеті Андрія Юрійови
ча затишно і тепло. Господар 
виповнює нашу цікавість бар
вистим намистом оповідок 
про мешкання на хуторі На
дія сім’ї Тобілевнчів, Іноді він 
хитро зиркає з-під окулярів І 
розповідає веселу історію. Як 
ось про раки...

Ставок, дзеркалом в один 
гектар, викопала сім’я драма
турга. Запустили туди рибу і 
завезли із сусіднього села ра
ків. Через кілька днів клешо-

ЛІРВ. ЧШ1ІІ
РЕПОРТАЖ

лапі жителі втекли... додому. 
Сім кілометрів повзли вони, 
щоб дістатись до рідного во
доймища...

За широкими шибками сріб- 
пою курявою крутиться хурде
лиця. А нам ввижається, як 

по хвилястій поверхні наметів 
повзуть раки до себе в село 
Іванівну.

Лін сміємось. Потім знову 
виходимо на подвір’я, щоб ще 
раз подивитись на стару хагу 
Карпа Адамовича (батька дра
матурга), де Іван Тобілепич 
написав «Сто тисяч». Щоб за
пам’ятати гордий бюст пись
менника і в’юнкі старі алеї, 
які зараз спочивають під теп
лою ковдрою снігу.

Автобус привітно нам сигна
лить. Ми, студенти педінстиіу-

ту, старшо
класники •— 
члени літсту
дії «Сівач», 
востаннє ог
лядаємося на 
садибу, на 
крислаті ду

би, посаджені руками вели
ких українських митців.

Степи змахують білими кри
лами і проводжають пас. Сьо
годні ми побували під небом 
Надії.

На фото: вгорі — до старої 
хати Тобілевнчів; ліворуч — 
у цьому приміщенні буде но
вий музей; праворуч — дев’я
тикласник Володимир Бонда
ренко п’с воду Із «Сопілки».

В. ГОНЧАРЕНКО,
В. КОВПАК, 

спецкори «Молодого 
комунара».

Хутір Іїадія, 
Кіровоградський район.

з яким ІНОДІ МОЛОДІ роб'Г- 
ники йдуть у самостійне 
життя.

Підлітки приходять у проф
техучилища після закінчений 
восьмирічної школи. Професії, 
якими вони оволодівають, не 
такі вже й прості, вимагають 
грамотності, культури. Та й 
саме життя зобов’язує юнаків 
і дівчат вчитися далі. Ось і 
стало иеліїсаиим законом: не 
встигли вони переступити по
ріг училища, як тут же зби
раються до вечірньої ШКОЛИ.

Здавалося б, все скла
дається якнайкраще, і пе
дагогам, майстрам учи
лищ, залишається тільки 
радіти цілеспрямованості 
своїх вихованців. Насправ
ді ж 15 процентів підлітків 
одержують атестати зрі
лості. Пояснюється це тим, 
що підліток змушений 
працювати одинадцять го
дин на добу (шість в учи
лищі і п'ять у вечірній 
школі). Така напруга уч
ням просто не під силу, і 
вони часто знаходять ви
хід: або пропускають од- 
не-два заняття у вечірній 
школі, а потім наздоганя
ють пропущене, або ж ви
конують свою роботу 
абияк.

Часто до училищ при
ходять трійочники, та й ті 
«нетверді». Тому вже на 
перших уроках відчуває
ться, що учень, у якого 
трійки чергувалися з двій
ками, не має необхідних 
знань.

Зараз, як і рік, два чі 
п’ять років тому, приходять 
школярі до училищ, впевнені 
в тому, що навчатися їм тут 
буде спокійніше, ніж у шко
лі, що не почують вони біль
ше нотацій від вчителів і 
батьків. Вже одна, яка скла
лася роками, думка, що «в 
училища всіх беруть», ство
рює у юнаків і дівчат уяв
лення про училище профтех- 
освіти як про якусь «вольни
цю». Додайте до цього, що 
нерідко в шкільних стінах уч
ні чують від учителів таке: 
«Будеш погано навчатися і 
вести себе — підеш у проф
техучилище» .

Перед закінченням навчаль
ного року викладач одного з 
училищ міста Олександрії ви
ступав перед випускниками 
середньої школи. Потім він 
спитав у хлопців:

— Ну, хто з вас піде до нас 
навчатися? Підніміть руки.

У класі зашуміли. Одні ба
жали ще дещо спитати, інші 
обговорювали це питания з 
сусідом, але голос учительки 
знову відновив тишу.

—. Ось ти. Іванов, чому ру
ку не піднімаєш? Навчаєшся 
погано, вести себе як слід не 
вмієш — ішов би навчатися в 
училище...

Одна фраза — і вся «агіта
ція» викладача училища піш
ла нанівець.

Так починається психо
логічний бар’єр. Необхід
но ще багато часу, щоб

ті, дає можливість побачи
ти безмежність свого твор
чого росту.

Заслуговує вдячності ро
бота заводського коміте
ту комсомолу, парткому, 
інженерного складу і май
стрів цехів кіровоград
ського заводу «Червона 
зірка», де здобувають 
практичні навички учні 
МПТУ № 4 та МПТУ № 6, 
Олександрійського елект
ромеханічного заводу, де 
працюють учні МПТУ № 8, 
Знам'янського та Поміч- і 
нянського локомотивних 
депо, де під час виробни
чої практики оволодівають 
знаннями учні Знам’ян- ; 
ського МПТУ № 7.

Безумовно, не лише по
стійний контакт з підпри
ємством, колгоспом при
скорює громадський ріст 
підлітка. Більшу частину 
часу він проводить у на
вчальних закладах, аудито
ріях і майстернях. Саме 
тому гідліток повинен бу
ти постійно в колі діяль
ності первинної комсо
мольської організації учи
лища.

Наприклад, у Зна.м’япсько- 
му МПТУ № 3 (секретар ко
мітету комсомолу Тамара 
Шіішкіла) всі комсомольці 
охоплені комсомольськими до
рученнями. Одні займаються 
обладнанням спортивного май
данчика, інші збирають мате
ріали для створення музею 
трудової слави або обладну
ють Ленінську кімнату в учи
лищі. Саме тему, що комігег 
комсомолу дбайливо стави
ться до кожного учня, постій
но виш}кує нові цікаві форми 
роботи з молоддю, це учили
ще зайняло перше місце в об
ласному огляді профтехучи
лищ,. присвяченому 50-річчю 
ВЛКСМ. і нагороджене Почес
ною грамотою ЦК. ВЛКСМ.

Комсомол завжди, нада
вав велику допомогу в 
підготовці зрілого, розум
ного поповнення робітни
чого класу. Сотні тисяч 
вихованців трудових ре
зервів стали новаторами і 
передовиками виробни
цтва, майстрами, керівни
ми працівниками госпо
дарських, партійних і ком
сомольських організацій.

Перша трудова школа, 
яку вже сьогодні прохо
дять майже два мільйони 
майбутніх робітників, по
винна бути і буде для 
кожної молодої людини 
школою майстерно с т і, 
школою формування ха
рактеру, школою, яка веде 
підлітка у велике життя.

В. ЧАЙКОВСЬКИЙ, 
інструктор обкому 
ЛКСМУ.
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У КОЖНОГО СВОЯ ЛАБОРАТОРІЯ
ДОПОМАГАЮТЬ 
КЛАСИКИ

У нас уже давно такого не трапляється, 
щоб занятія нс відбулися в призначений день 
чи слухачі прийшли без конспектів. І в цьому 
два чинники — прагнення самих слухачів 
краще знати історію комсомолу та високий 
рівень занять. Слід підкреслити, що ні чин
ники взаємозв'язані. Чим краще, цікавіше 
проходять заняття, тим охочіше йде па них 
молодь, тим старанніше готується. А це в 
свою чергу створює па занятті творчу обста
новку.

Одне з недавніх занять мн проводили за 
темою «На битву і доблесний труд, гордо 
розправивши плечі, вперед комсомольці 
ідуть». Спочатку переглянули діафільм «У 
бурях народжений», заслухали бібліографіч
ний огляд літератури про нашого сучасника, 
а потім вже повели мову про участь комсо
мольців у борні і праці. Виступаючі — бри
гадир комсомольсько-молодіжної ферми Ал
ла Дорощук, електрик Микола Бурковськпй, 
молоді колгоспники Василь Босепко, Степан 
Марущак, Анатолій Тиь.нчепко, Віта Лисен
ко — показали не тільки добру обізнаність з 
історією комсомолу, а н навели чимало ціка
вих прикладів з художньої літератури про 
мужність і героїзм, про відданість справі 
Ле.чіяа молодих захисників і будівників 
Країни Рад.

До речі, ми часто звертаємося до худож
ньої літератури за прикладами. Це допома
гає цікавіше проводити заняття і водночас 
розширює світ книги для слухачів.

В. БОНДАРЕНКО, 
пропагандист гуртка «Наш Ленінський 
комсомол».

.Колгосп «Заповіт Леніна»
Кіровоградського району.

ТТ РОГРАМА гуртка «Біогра- 
фія В. І. Леніна» глибоко

го вивчення першоджерел не 
передбачає. Та говорити про 
них мимохідь —> це значить 
не повністю розкрити тита
нічну роботу В. І. Леніна, як 
організатора і вождя партії 
нового типу, як мислителя, 
вченого, філософа. Так я вва
жаю і тому весь час націлюю 
своїх слухачів на самостійне 
вивчення праць стосовно тем 
програми. А роботу «Мате
ріалізм і емпіріокритицизм» 
ми докладно розглянули як 
окрему тему на одному із 
занять. Готувалися слухачі і 
я, звичайно, ретельно, тому 
на самому занятті мова йшла 
не просто про те, як Ленін 
розгромив філософію ідеа
ліста Маха. Щоб було більш 
дохідливо, виступаючі кори
стувалися прикладами з своєї 
медичної практики.

У процесі вивчення біогра
фії В. І. Леніна виникають 
питання, які стосуються гурт- 
ківців особисто. Відповідей 
не уникаю, а, навпаки, інколи 
й позачергові заняття про
воджу. Так трапилось, коли 
йшла мова про дитячі та 
юнацькі роки Леніна. Розпо
відаю, що Володимир Улья
нов в 1891 році екстерном

ВІД РЕДАКЦІЇ:

Хоч програмою 
не передбачено

одразу 
було

років 
фельд-

склав державні іспити за 
юридичний факультет при 
Петербурзькому універси
теті.

— А чому нині важко по
ступити в вуз? — несподівано 
запитала медсестра Неоніла 
Іванівна.

— Один поїде — і 
вступить... — почав 
хтось.

— А інший п’ять 
вступає, — докинула 
шер Лідія Дубівка.

Питання сипалися за питан
нями. Проблема вступу у вуз 
настільки брала за живе, на
стільки хвилювала, що про 
неї вирішили говорити окре
мо. 1 вже на наступному за
нятті дійшли висновку: якщо 
готузатися так, як готувався 
Володя Ульянов, читати стіль
ки, скільки читав він, — будь- 
який інститут відкриє двері.

За прикладом старших то- 
заришів-комуністів, які на
вчаються в школі основ 
марксизму - ленінізму, після 
засвоєння трьох - чотирьох 
тем, проводимо залікові за

няття. Це дає можливість 
перевірити знання слухачів, і 
де я, як пропагандист, недо
працював.

Основного посібника —• 
біографії В. І. Леніна — за
мало, щоб провести заняття 
цікаво. Запрошуємо ветера
нів праці, громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн, ’х 
розповіді про те, як ленін
ські ідеї втілювалися в жит
тя, доповнюють образ вождя. 
Постійними моїми помічника
ми стали спогади про В. І. 
Леніна, особливо спогади 
Н. К. Крупської, художня лі
тература.

І ще одне. Йде чимало роз
мов про використання наоч
ності, засобів технічної про
паганди. А у нас навіть діа

фільмів немає, щоб допов
нити розповідь. Чому? Невже 
їх недостатньо?

А. ГРЕС, 
пропагандист гуртка 
«Біографія В. І. Ле
ніна».

є. Петрове,
районна лікарня.

У ФОРМІ

БЕСІД

‘ІЇинам 
■Ісгаі ■ пиеши Ж;—

Як і в кожного письменника, у кожного пропа
гандиста — своя творча лабораторія, свої методи 
підготовки і проведення занять. Але всі без винятку 
голосують за унаочнення. На їх пропозиції вже 
випрцеио чимало наочних посібників і діафільмів. 
Але питання, чому недостатньо діафільмів, усе іцс 
можна почути не лише в Петріиському районі.

Студія «Діафільм» випустила чимало стрічок про 
В. І. Леніна, які можуть стати незамінними поміч
никами пропагандиста.

Один з фільмів так і назноавтьсп «Біографії!

В. І. Леніна». Складається він з дванадцяти час
тин, кожна друга частини стрічки відповідає гла
вам книги «В. І. Ленін. Короткий біографічний 
нарис».

Добрі посібники для занять і діафільми «Буди
нок-музей В. І. Леніна в Ульяновську», «Остийііе 
підпілля Леніна», «Ленін у Кремлі», «Ленін у Гор
ках» та інші.

їх можна придбати як в магазинах книготоргу, 
так і одержати поштою.

і якщо в гуртках ще мало користуються діафіль
мами, то. видно, лише тому, що райкоми комсомо
лу, первинні комсомольські організації про це не
достатньо турбуються.

ЗНАМ’ЯНКА

Бюро Зиам’яііського мі
ськкому комсомолу затвер
дило перспективний план нп- 
вчания комсомольського ак- 
тішу району на 1969 рік. 
Планом передбачено ство
рення ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ шко
ли, слухачами якої будуть 
секретарі первинних комсо
мольських організацій, сек
ретарі цехових, бригадних і 
ніе/.ілковнх організацій, на
чальники штабів «Комсо
мольського проже к т о р а», 
Кожне заняття складатиме
ться з теоретичної і прак
тичної частини. До кожної 
теми дано рекомендовану 
літературу.

О

КІРОВОГРАД

Катерина Каламурза, Лю- І 
Сен Виліпок, Микола Ва- [ 
силіченко — це тільки троє к 

молодих робітників меб- « 
лі.опого комбінату, які н „ 
цьому році стали під ком- і. 
гомельське знамено. Зро
стають ряди комсомолі! ком
бінату. Комітет, активісти 
завжди приходять на допо- 
моїу юнаку чи дівчині, які 
готуються до вступу в лави ■ 
Спілки, знайомлять з діла
ми ЇХ ровесників, 3 історією | 
комсомольської організації ; 
підприємства.

!

Від Нечзївки, де живу, до Антонів
ки, де я пропагандистом у гуртку 
«Наш Ленінський комсомол», кіло
метрів зо три. Тож кожного разу, по
ки дійду туди на заняття, докладна 
пригадаю і репліки, і промахи на по
передніх заняттях. Гіоигадаю, що 
найбільше зацікавило завідуючу 
фермою Валентину Рубан чи тракто
риста Анатолія Педченка, тваринни
цю Люду Яне.чську чи когось іншого, 
ще раз продумаю план бес:ди.

Не знаю, як кому, а мені найбіль-

ше подобаються бесіди на заняттях. 
Щирі, відверті, вони дають змогу 
відчути настр;й слухачів, уловити 
пульс їх думок.

У формі бесід проводять свої за
няття і Яніна Воропаєва та Анфіса 
Петрова, які очолюють гуртки «Бесі
ди про партію» в першій та четвер
тій бригадах артілі.

І якщо запитати у пропагандистів, 
хто бере найактивнішу участь у ро
боті гуртка, то вони назвуть Олену 
Варакуту, Любу Лапшину, Миколу 
Бондаренка, Надію Продаєвич, На-

дію Удоьенко, Павла Чайку... Одним 
словом есіх гуртківців.

У нас завжди відверта розмова по 
темі. Пропагандист же не вчить 
(слухачі досить підготовлені, щоб 
опанувати самостійно потрібну літе
ратуру) і, тим більше, не повчає, а 
допомагає розібратися в тому чи ін
шому питанні.

в. чернявськии, 
пропагандист, секретар комсо
мольської організації колгоспі' 
«Дружба» Компаніївського ра
йону.

ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
ЗА ЗМАГАННЯАУ

В райкомах, при відділах , 
комсомольських організацій, ' 
створюються комісії по і 
контролю за виконанням Г; 
умов соціалістичного з.ма- І • 
гання. До складу цих комі- ! 
сій війдуть бригадири ком- і 
сомольсько т молод і ж 11 и х } . 
бригад, ланкові мехзпііова- [’ 
них ланок. передовики ви- і: 
робпицтва.

Така форма роботи ви- !: 
правдала себе. В Кірово- І 
градському райкомі комсо- | 
молу іювоствореііа комісія 
вже діє. її керівником за
тверджено. Героя Соціаліс- ’ 
точної Праці Володимира 
Нстропича Мельничейка.

ДУЖЕ хочуть працювати 
кондукторами Зоя Пу- 

хальська і ІОля Колісиичеч- 
к<‘ з села Димнтрового Зна- 
м'янського району. Вони 
просили редакцію відповіс
ти, чи приймають на іію ро- 
Соту сімнадцптилігніх. На 
жаль, ні. Виростайте швид
ше. У Кіровоградському ав
тобусному парку на вас че
кають.

ТРАПИЛОСЯ ТАК. ПО 
я 1 я захверіла і змуше

на була лягти в обласну лі
карню. Як же я р.раділа. ка
ли другого дня мене відві
дали подруги ио піонерсько
му табору першокурсниця 
інституту сільгоспмашинобу
дування Галя Гончаренко і 
студентка технікуму сіль- 
госпма шннобх'Луваїшя Наді’ 
Бадн'япова. Відвідували во
ни мене мало не щодня. Ы і 
щирого серця хочу подяку
вати через вашу газету 
моїм дороги’.: дівчатам. Ад
же ми не бачились і не лис
тувалися кілька років. Лю
ба Заруба, с. Нова Прага».

П РО хороших людей,
11 шпачку КІровського гіо- 

буткомбінату Долннського 
району Ніну Даниленко та 
медичну сестру Хашеват- 
ської лікарні Гайпоронсько- 
го району Поліпу Давидівну 
Протектор пишуть нам Ста
ніслав Фененко, монтер К.І- 
ровською відділення зв’яз
ку,- та фельдшер - лабо
рант Ха щеватської лікарні 
Н. Ткач. Завжди приємно 
гог.еритн про людей, які з 
сердечною теплотою ставля
ться до своїх обов’язків. Ба
жаємо Ніні Даниленко тч 
Поліні ДавидівнІ успіхів у 
житті і великою людського 
щастя.

ПРОТИ НЕОФАШИЗМУ

БОНН. У Гамбургу понад 
дві тисячі чоловік були при
сутні на мітингу протесту 
проти неофашистської небез
пеки, і поліцейських репресій.

Ініціаторами нього форуму 
виступили прогресивні органі
зації «Кампанія за Демокра
тію і роззброєння», студентсь
ка рада Гамбурзького універ
ситету і деякі Інші. За їх за
кликом у цей день в універ

ситеті зібралися молоді робіт
ники, студенти, портовики. Во
ни говорили про необхідність 
вести рішучу боротьбу проти 
відродження неофашизму в 
Західній Німеччині.

СОЛДАТСЬКІ МУНДИРИ 
ДЛЯ ЕМІГРАНТІВ

РИМ. Порушуючи певні 
міжнародні угоди, американ
ські власті примушують моло
дих італійців, Югославії! та 
іспанців, що бажають емігру
вати до СШЛ, вступати в 
американську армію і воюва
ти у В’єтнамі. Про це пише

у щотижневику «А-Бі-ЧІ» Ан
на Марія Родарі.

Зокрема, вона відзначає, що 
за останні два роки за океан 
виїхали тисячі Італійських 

емігрантів. Тим часом декіль
ка сот емігрантів несподівано 
терміново повернулися на ба
тьківщину. Цс здалося дуже 
дивним, навіть міністерству 
іноземних справ Італії, яке 
почало проводити таємне, але 
ретельне розслідування, опи
туючи сім'ї італійців, що по
вернулися. Відповідь була од
на й та ж: «Наші хлопці по
понні були стати солдатами. 
Ми не хочемо, щоб їх посла
ли умирати до В’єтнаму».

ВИМУШЕНІ ПОСТУПКИ

НЬЮ-ЙОРК. Студеній уні
верситету міста Гріноборо 
(штат Північна Кароліна) до
билися від адміністрації за
доволення своєї вимоги про 
введення у програму курсу 
по вивченню історії негритян
ського населення США.

Два дні у навчальному за
кладі не припинялися мітинги 
і демонстрації.

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ
Налякані величезним розма-- 

хом студентських заворушень 
в американських навчальних 
закладах, власті університе
ту були примушені піти на 
поступки. Заняття відновили
ся після того, як було оголо
шено, що курс історії негри
тянського народу вводиться в 
учбову програму університету 
з наступної осені.

ПРОТЕСТ ТУРЕЦЬКИХ 
СТУДЕНТІВ

СТАМБУЛ. 22 студентські 
організації Туреччини заяпили 
протест у зв’язку з візитом у 
стамбульський порт кораблів 
6-го флоту СІЛА. «Мн вима
гаємо, — говориться у теле
грамі, направленій цими ор
ганізаціями президенту Ту
реччини Суиаю і начальникові 
генеральної о штабу Туралу,— 
щоб заходи американських ко
раблів у турецькі порти були 
заборонені».

З метою запобігання анти- 
амсриканськнх демонстрацій у 
Стамбул стягається поліція з 
інших' міст.

(ТАРС).

БУДАПЕШТ. Иожеф Маурер — майстер по ви
готовленню високочутливих вимірювальних при
ладів. Ного майстерню, де молодий угорський спе
ціаліст працює в єдиному лиці, знають чимало за
рубіжних фірм і є її замовниками. Адже прилади, 
які конструює і виготовляє майстер, найчцт иівіиіі 
в світі.

На фото: Пожсф Маурер працює над гальвано
метром.

(«Венгерские новости»).

ЯК ПОЛАГОДИТИ 
СТУДЕНТСЬКИЙ 
ВІЗ?

ПОПЕРЕДУ —
СЕМЕСТР
ТРУДОВИЙ

0 ТУДЕНТСЬКІ трудові 
семестри стали гар

том для тисяч юнаків і 
дівчат навчальних закла
дів.

Як же пройшов третій 
трудовий у нашому інсти
туті? Що нового? Які при
везено пісні і традиції? 
Чим можемо похвалитися?

Щоб не повторюватись, 
що саме зробили (бо про 
це вже писали), скажу: на 
рахунку будівельних заго
нів багато хороших справ.

А могло бути їх значно 
більше. Якби... Та почну

есе спочатку. Народне 
прислів’я говорить: «Го
туй воза взимку, а сани 
влітку». Штаб при комітеті 
комсомолу готував «во
за». Але цей віз ледь ви
тримав свою важку подо
рож...

Із розмови з секрета
рем комітету комсомолу 
інституту Ф. Кривим я ді
знався, що підготовка до 
третього трудового вже 
розпочалася. Правда, по
вільно: розкачуються. У 
штаб увійде по два сту
денти від кожного факуль-

тету. Добре справи йдуто 
на фізматі. Тут скоро роз
почнуться заняття, на яких 
навчатимуть _ будівельних 
професій, А от на інших 
факультетах ще не розпо
чинали роботи. А пора. 
Адже віз потребує багато 
клопоту.

, Ніде правди діти — за
гін, який працював у Крем- 
гесі (командир А. Непо- 
тенко), був поганенько за
безпечений роботою. То 
бракувало спеціалістів, то 
досить поволі вантажили 
Цеглу, бо доручили цю

справу лише дівчатам-,.
Мені довелося побува

ти у «едельвейсівців». Во
ни входили до загального 
загону «Карпати» (Львів
ський політехнічний). У 
хлопців було чому повчи
тися. Сама організація за" 
гону проходила за конкуР" 
сом. До загону мали пра
во ввійти тільки студенти, 
які мають добру успіФ” 
ність і будівельну СПЄЦ'7 
альність. По закінченні 
трудового семестру--- ДЕ
СЯТКИ прочитаних лекЦ,и' 
чимало постазлених нон-
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до ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І. А. КРИЛОВА
Езон. Лафонтен. Крилов... 

Не доший ряд великих бай
карів, але дорогі їх імена.

Іноді думаєш: ну що за 
хитрість, що за сміливість пи
сати про левів, лисиць чи пів
нів... Проте, знайшовши Езо- 
иову мову, люди так I не 
захотіли з нею розлучитися.

Без Крилова, говорив Бє
лінський, була б неповною і 
творчість самого Пушкіна. 
Критик мав на увазі насампе
ред глибинну народність крн- 
ловськнх байок. Так, від них 
добряче «тхнуло» мужицьким 
сіряком. Так і здавалося: сам 
народ знайшов у Крилові «ус
та отверзнут!», щоб заявити 
панам: ось де Джерела ба
гатств ваших І пороків, ось 
стовбур, а ось листя, осі. ко
ріння, а ось верхівки. «А ес
ли корень иссушится, не ста
нет дерева, ни вас...».

Широкими і точними мазка
ми намалював Крнлоп соці-

Лисиця, що посаджена суд
дею в курнику.

Пастухи, які мають батіг і 
тому можуть потрошити ба
ранця на очах у смирненьких 
псів...

Білка, що змушена все 
життя служити Левові і одер
жує обіцяний віз горіхів ли
ше тоді, коли давно вже 
втрачені зуби від недоїдан
ня...

Світ маленької людини і 
світ імен і достатків, де чван
ство родовитих дворян ме
жує із знедоленою бідністю 
і безправ’ям народу, відкри
лися хлопчикові і зберегли від 
ілюзій.,.

У 1782 році Крилов пере
їжджає з матір’ю і братом до 
Петербурга. Вступає на служ
бу до Казенної палати. Але 
головним його заняттям зали
шається література, 
писав нові' комічну 
«Кофейнііця», відніс

Він на- 
оперу •— 
у видав-
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Л. КРИЛОВ.

йому 
Кри- 
саму

картину сучасної
У Крилові, через 
Росія пізнавала 

дивилася, обурювалася,

Леонід ТЕНДЮК,Заворушнлася-ожнла численна ар
мія крамарів: яскраві тканини, ви
роби з синтетики, найрізноманітні
ший крам займає спое належне 
місце просто неба у кривих завул
ках і вуличках за порогом цих 
убогих магазинів-помешкань.

Довго-довго, дні й місяці, лежа
тиме все це отак, і його ніхто не 
купуватиме. При мізерному заро
бітку простому японцю не по ки
шені придбати навіть те, що жит
тєво необхідно. Тому з цвітінням 
сакури’ першим подихом весняного 
вітру по всій Японії наростає хвиля 
маніфестацій і страйків.

У Нагасакі наш «Витязь» прий
шов з півдня. Треба було поповни
ти запаси прісної води, взяти про
дукти, а команді після багатоден
ного плавання відпочити.

На путі до 
на 21 градусі 
були свідками ___ . . __ .
пів на шосту ранку при відносно невеликому 
хвилюванні океану судно наше зі сходу на
здогнало кілька велетенських хвиль. Крен до
сягнув тридцяти градусів, і вахтовий штур
ман ніяк не міг збагнути причини цієї дивної 
хитавиці. /\ вранці радист прийняв з Півдсн- 
носахалінської сейсмологічної станції повідом
лення, що в районі Маріанської западини —• 
найглибшого .місця світового Океану^ від якого 
ми були за якусь сотню миль, відбулося ви
верження підводного вулкана. Сейсмологи ви
значили його як шестибальний землетрус. 
Десь на низинних коралових островах па то
му ж атолі Херміт, який ми щойно залиши
ли, моретрясіння, очевидно, викликало цунамі
— велетенської руйнації хвилі, які вдаряю
чись об берег, нищать усе на своєму шляху,
— ну, а нас вони лише гойднули.

Після штормів і тропічної задухи — берег... 
Нагасакі, я і раніше думав про тебе журливо, 
а тепер моя печаль стала ще сумовитіша.

то їздив но Росії. Здається, 
всіма сторонами поверталася 
перед ним країна — і вели
чезними тіньовими, і яскрави
ми, сонячними. 1 нарешті пе
лена мовчазних роздумів про
рвалася «раптом» фонтаную
чим ба^атоцвіттям соковитих, 
мудрих, пустотливих, разю
чих байок. Майже сорока ро
ків від роду, через чверть 
століття після перших літера
турних дослідів, з’явився, зда
валося, несподівано письмен
ник, що зайцяв особливе міс
це у вітчизняній літературі.

П’ятнадцятилітній Пушкін у 
вірші «Городок» ставить Кри- 

лова в ряд із знаменитим Ла
фонтеном. Погляд генія роз
дивився у сучасникові (хоча 
і старшого покоління) класи
ка, притому, що як ведеться 
здавна, «нет пророка в своем 
отечестве».

У 1809 році вийшла перша 
книга криловськнх байок. 
Фортуна несподівано поверну
лася до нього своїм загадко
вим обличчям. Зробила 
академіком. Визнаним, 
тнтим письменником.

Його кликали до двору, але 
за цс треба було співати хва
лу імператору. Крилов відпо
вів принародно — у байці, — 
що «голоса такого не имею, 
чтоб Феба я достойно вели
чал...» Прозорий натяк зро
зуміли з незадоволенням.

Йото нерідко звинувачували 
— за життя і після, — що 
він «відступив» з вільнодум
них позицій своєї молодості. 
І сам він на схилі років го

ворив про себе: «Я тс ж са
ме, що моряк, з котрим тіль
ки через те біди не трапля
лося, що він не ходив дале
ко в морс».

Але хіба байками йото сус
пільство не очищалося трохи 
скоріше від пороків, пород
жених кріпацтвом і деспотиз
мом? Хіба байками Крилева 
не стала Росія трохи зіркіше 
розрізняти ті риси у своєму 
характері, які гальмували її 
звільнення? Хіба у байках 
Крилова не пізнала Росія, 
ще виразніше міру свого па
тріотизму і сил, які вихлюп
нулися так очевидно у 1812 
році?

Царська цензура була 
нього дуже «уважна», 
вказівкою «згори» йому дове
лося переробити, наприклад, 
байку «Рыбья пляска». ~ 
занадто ясним був натяк 
величезне «потьомкіиське се
ло», в яке перетворили краї
ну цар і його вельможі. Не 
була надрукована байка «Пе
стрые овцы» і т. п. Що ж, ві
домо, «худые песни соловью 
в когтях у кошки». І все- 
таки Крилов зберігав настрій 
своєї ліри, зрозумівши, шо 
«истина сноснее вполоткры- 
та».

Знедоленість народу 
сильного 
виноват», 
його.

Сановне , .
«зараженных собою» 
них ослів, що виносять виро
ки солов’ям, чиношанування 
і лизоблюдство — «как 
счастье многие находят, лишь 
тем, что хорошо на задних 
лапках ходят»; бездарність 
правителів — «а вы, друзья, 
как ни садитесь, все в музы
канты не годитесь» — ось 
болячки, котрі він розкривав. 

Знаючи, які цінності істин
ні, а які мнимі, Крилов оспі
вував повагу до майстерності, 
до знання справи, до здорово
го глузду чесної і роботящої 
людини. Бо корисним, живо
творящим трудом будується 
все благополуччя народу, 
формується здорове духовне 
начало, тверда моральна ос
нова.

Крилов намагався писати 
так. щоб слово його було зро
зуміле «і вченому, і просто
му». Почерпнуте в народі, 
збагачене письменницьким 
талантом слово Крилова по
верталося народові, щоб прос
вітити. підняти, надати сили 
і впевненості.

У цьому бачив письменник 
пищу для себе мету. Він при
йняв, за словами Бєлінського, 
«в душу свою, 
свого народу».

його 
мас-

І

До 
За

Тут 
на І

ВІДГОМІН

Японії приблизно 
північної 

підводного
широти 
морстрясіння. О

броненосна «Орел» мннер 
Скончался 3-го апреля 1906

«Эскадренного
Петр Субботин. _ ____ ___г__
года». Далі на кам’яній брилі: «Крейсера 1-го 
ранга «Аврора» матрос 1 статьи Архип Гри
горьевич Бубслло. Скончался 27-го мая 1905 
года».

— Це — учасники Цусімського бою. О, 
скільки їх тут, нездоланних! Матроси, каноні
ри, кочегари... Після падіння Порт-Артурт 
сотні росіян перебували в полоні, у таборі Са- 
кай. Багато з них, як І ці матроси з «Орла» 
І «Аврори», так ніколи й не повернулися до 
рідного берега.

Якщо мені доведеться побачити могилу фа» 
раона чи іншого владики, перед нею й не за
німію в мовчанні, і рука моя не покладе ту- . 
ди росяні квіти... Л тут я стрепенувся, врч- ■ 
женин. Павло Кононов. Василь Долгополов. 
Яків Іванов — мої побратими, матроси з кор
вета «Витязь» — поховані тут у 1872 році. І 
я поклав на сірий холодний граніт жмуток 
росяних гвоздик. І їхні пелюстки забагряніли 
в промінні сонця гарячими кровинками. Там, 
унизу, вирувало багатоголосою, незрозумілою 
мовою чуже місто, а ‘ " 
над могичамн синів 
їм вічне і ласкаве.

білі берези, схилившись 
Батьківщини, шептати

1945 рік. Серпень. Фронт давно відкотився 
на захід. Відгули гармати. Над селом тиша. 
Але чого з тривогою вслухаються матері в цю 
тишу? Раз по раз вона вибухає грозою. Сьо
годні й моя матуся одержала листівку з 
військкомату.Батько вбитий!.. Тиша... тривож
на тиша. І — тужать жінки. Підлітки, ми ко
симо жито. І раптом земля здригається гріз
но. А з серця мого прокльовується перша, 
по-дитячому серйозна пісня:

Черемхою заквітло білопінною, 
Війна пройшла. Відгриміли гармати. 
Та навіть місяць все здається міною, 
Яку сапер забув розмінувати.
Лише тоді, коли косили жито ми, 
1 друг загинув... 1 мені не спалося: 
Я зрозумів, що все живеє — житиме, 
Що міна та востаннє розірвалася.

Мій товариш, підірвавшись у жнив’янім сте
пу на міні, номер. І голосила мати. А потім в 
село зарясніли листи. Сусідці сповіщали: син 
її загинув у Манчжурії; батько мого однолітка 
поліг на Курила^. Степовики, ми знаємо Ціну 
повоєнної тиші.

... І вже останнє наді мною схиляються ліка
рі. Після хвороби я вперше розплющив очі, і 
до слуху доноситься незрозуміле й страшне: 
Хіросіма, Нагасакі. Смерть тисяч людей.

О, коли це скінчиться!

БЕЗ КРИЛ
підходив о пів на п’яту

не

- Поїзд з Нагасакі ____ _ __ ...
вечора. Нас було троє. Два радянських дипло
мати їхали в Кобе. а мені треба було встиг
нути в Осаку до відходу на Батьківщину теп
лохода «Острогожск». Поки святий отець, що 
буцімто наглядає за тутешнім російським 
кладовищем, люб’язно розкланявшись, підно
сив книгу «почесних і остей», де ми повинні 
були залишити підписи (японській жандарме
рії бракувало наших автографів), а енщпкн 
віддалік перешіптувалися, — сперечаючись, 
мабуть, кому ж із них підсісти до нас у ва
гон, — непомітно пролетів час.

Зацокотіли колеса. Після довгих місяців 
плавання в океанській одноманітній пустелі 
як незвична ця калейдоскопічна зміна видно
колів! Японія, навіть зблизька — мініатюрна: 
мініатюрна, починаючи з поїзда, в якому їде
мо. Такі у нас курсують на дитячих залізни
цях. ну, принаймні, ці іграшкові вагончики де
що схожі на наші електрички.

Гримкочуть віадуки, відлунюють тунелі, але 
н це відлуння — смиренно тихе, і до слуху до
ходить, моз крізь вату. Гать видовженою ду
гою — дві вузенькі стрічки, що блискотять па 
сонці, — підносить залізницю над навколиш
німи долинами. Миготять сині скалки заток: 
чорніють плоти, з густо повтиканими п

РУКА, ПІДНЕСЕНА ДЛЯ МИРУ
... 1966 рік. Лютий. Коли це скінчиться. 

В’єтнамі ллється кров. 1 тут, далеко від Бать
ківщини, ми віч-на-віч стрічаємося з тими, хто 
тоді, ' давно, скинув смертоносну бомбу.

Військові кораблі СШ/Х перетинають нам до
рогу; американські гідролітаки, на небезпеч
ній висоті облетівши «Витязь», зникають нп 
заході. У цих широтах, неподалік Японії, про
лягає водна і повітряна траси янкі — крива
ва дорога, що веде від «мирних» Гавайських 
островів до вогненного В’єтнаму.

Час зарубцьовув рани. Та атомні рани Япо
нії — незагойні.

Сонячним теплим ранком японські друзі за
просили нас піти в епіцентр атомного вибуху, 
відвідати музей жертв атомного бомбарду
вання. 1 от ми на вулицях Нагасакі. Колиш
ній солдат Квантунської армії Кіно Сіта веде 
нас по місту. Мальовничі краєвиди порту. Си
ніє ічирдке плесо бухти; погойдуються щогли 
шхун поруч з гігантами-кораблями.

На одній велелюдній вулиці — лікарня, тро
хи далі — друга. «Вони, — каже Кіно Сіта. — 
переповнені хворими». Вже більше двадцяти 
років минуло, як атомний шквал обпалив жи
телів Нагасакі, а ще й досі в них самих і « 
їхніх дітей жахливі атомні недуги.

Ось воно, місце, над яким того далекого 
серпневого дня вибухнула атомна бомба. Тут 
стояла в’язниця і старовинний храм. «Амери
канський літак з’явився з-за тих он пагорбів», 
— показує гід. За одну мить десятки тисяч 
людей обвуглились, а цілі квартали міста пе
ретворилися на купу руїн...

... Високо в небо сягає монумент — відома 
скульптура миру. Я запитую, чому скульптор 
так зобразив людину, що одна рука її підне
сена в небо, а інша показує на землю. І мені 
відповіли: «Це наш національний символ. Він 
вчить: люди, живіть в мирі і пильнуйте мир!».

У

По сигналу японські, 
дельфін вистрибує з

ництпо. Замість грошей по
просив у власника друкарні 
твори Расіна, Мольєра, Буа- 
ло.

Юнакові, що не мав покро
вителів, доводилося самому 
наполегливо шукати людей, 
які збагатили б його своїм 
спілкуванням. Незабаром він 
знайомиться із знаменитим то
ді актором Дмитрієвським, з 
письменниками Фонвізіним. 
Княжніним, Дсржавіним і. 
нарешті, з Радіщевим... Він 
сам пробив собі дорогу в ці 
«університети». .

Л який ідейний «мікроклі
мат», в якому живе молодий 
письменник? Свіжий вітер 
французької революції’ більш 
усього визначає його. Як лю
дина. обдарована зірким 
оком і чуйним серцем худож
ника, двадцятилітній Крило» 
не міг залишишся глухим до 
віянь вільної думки. Він бер« 
участь у виданні сатиричних 
журналів «Почта духов», по
тім «Зритсль»... Йому потріб-

а льну 
Росії, 
лова 
себе, 
сміялася, захоплювалася, при
ймала і відштовхувала. Але... 
те, що було створене цим не
молодим уже письменником, 
огрядним, флегматичним, не 
завжди щасливим і дуже му
дрим чоловіком, 
під чиєї б то 
так і 
ною частиною 
самосвідомості, 
культури. І як. 
опальне явище, 
своєї яскравої 
обумовленості і 
творчість Крилова стала над
банням різних країн і наро
дів.

Життя письменника не було 
легким. Не всі ного 
придатні для шкільної 
томатії. Проте, легке, 
получне життя і справжня ху
дожня творчість, мабуть, вза
галі несумісні. Історія світо- __ _____
вої та й нашої вітчизняної лі-, на трибуна для обнародуван- 
тературн переконує в цьому 
на кожному кроні...

Спрага «писання» буквально 
спалювала його з юнацтва, з 
отроцтва. Перший свій твір- 
олсруї — він написав тринад
цяти років, будучи при цьому 
вже годувальником сім’ї, під
канцеляристом тверського гу
бернського магістрату.

йіайбутній письменник чер
пав свої юнацькі враження в 
середовищі продажної ііровіи- 
ціальної бюрократії — дрі
б’язкової і безсоромної, що 
спиралася на хабар і безза
коння. Тут, мабуть, і зароди
лися в уяві Крилова ті без
смертні образи його байок, 
що побачать світ багато піз
ніше. через десятиліття.

Щука, котру «мудрі» судді 
кинули в річку.

не залежно 
„ . _ не було полі

залишилося нсвід’єм- 
національної 
національної 

глибоко наиі- 
самс в силу 

національної 
самобутності,

. ... «У 
всегда бессильный 
— ось про що біль

неуцтво, чванство 
числеи-

глави 
хрес- 

благо-

ня вельми «крамольних» ідей 
■— соціальної рівності, грома
дянськості.

Засудження кріпацтва і ти
ранії недвозначно звучить у 
журнальних виступах Криле
ва. Але... арештований Раді- 
щев. Розгромлені неугодні 
друкарні. Припинено видання 
«Почты духов». Це перше по
передження: з владою не 
жартують. Однак незабаром 
Крилов у числі видавців но
вого журналу — «Зритель». І 
знову б'є по тих же мішенях.

...1 знову розгромлена дру
карня. Це попередження бу
ло, очевидно, останнім. Кри
лов змушений виїхати з Пе
тербурга, зникнути з літера
тури.

Більше десяти років трива
ло його мовчання. Він бага-
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ясний образ 
.... І тому народ 

прийняв навічно в серпе своє 
письменника, який збагатив 
його уявлення про самого се
бе.

Г. ПЕТРО

цзртів, багато спортивних 
зустрічей.

"К АГАТО залежить від 
штабу будзагонів. Ту

ди повинні ввійти енергій
ні, ділові, знаючі будівель
ну справу студенти, чого 
но скажеш про деяких 
«штабістів» нашого інсти
туту. На початку трудово
го семестру керівна роль 
штабу послабилась. Йо
го члени (А. Єфремоз, 
М. Кузьмінський, Ю. Шил- 
КО та інші) пояснюють це 
тим, іцо з віддаленими за
гонами важко підтримува

ти зв’язок. Коштів для від
ряджень не було.

У розмові з студентами 
я чув, що третій трудовий 
називають канікулами на 
колгоспному утриманні. 
Що ж, розшифрую...

Трудові умови «штабіс
тів» складаються безвід
повідально. Люди приїз
дять на місце роботи, а 
там руками розводять:

— Де ж вас дівати? Нам 
треба гльки тридцять...

Але що зробиш, треба 
приймати. Роботою сту
денти забезпечені не всі.

Тиняються під пекучим 
сонцем. І так день до ве
чора.

Доцільно було б нашим 
організаторам поцікавити
ся, як справи пройшли і 
проходять в інших загонах. 
Працівникам міськкому 
комсомолу допомогти в 
організації навчання, під
казати, як краще зроби
ти це.

За цю справу потрібно 
братися сьогодні.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
студент Кіровоград
ського педінституту.

Якщо мені доведеться побачити гробницю 
фараона чи іншого владики, перед нею я не 
занімію в мовчанні, і рука моя не покладе ту
ди росяні квіти. А тут я стрепенувся, враже
ний...

У глухому закутку бухти, на схилах пологих 
гір, що оточують Нагасакі, кількома рядами 
сірих надмогильних брил розляглося це кла
довище. Хось давно посадив тут берізки, і во
ни розрослися кучеряво. 1 повіяло рідним, 
найдорожчим — отчою землею. Крізь плетиво 
ієрогліфів, заглушуючи гомін незрозумілої мо- 
ви, впало на серце моє жагуче й щемливе — 
Батьківщина!

Як далеко закинула доля твоїх синів!
Чи, може, це легеііда? А тільки легендарне 

так тісно переплелося з дійсністю...
Он на рейді заякорений стоїть «Витязь» — 

мій голубий корабель.
Кораблі — естафети віків, символ діяння 

людського. І ми, матроси, віддаємо людям 
серця свої і міць, а потім, як зорі, згасаєм. 
Але проходять віки, і Діяння кожного злива
ється в єдине имения, і ним пишається Віт
чизна.

Скільки вас було, моїх побратнмів-матросів 
на боргу цих кораблів:

Російський корвет «Витязь»,
Легендарна «Аврора», 
Броненосець «Орел»!
З дитинства нам знайомі ці ймення. 1 ось на 

далекій чужині зустрівся я з вашими хи>п- 
цямн-матросами, легендарні кораблі!

Пду. Від могили до могили. Читаю:

Продовження. Початок в газеті за І. 4, 
6. 8 та И лютого.

ми. Неводи — не неводи, і, тільки пильніше 
придивившись, здогадуємося: ділянки штучИ”- 
го вирощування перлів. ~ і

Села туляться біля скель: десяток — другий 
хатин, якщо не брати, звичайно, до уваго села, 
які з краю в край острова зливаються в єди
ний житловий масив. Біля хати видовжена 
кількаметрова ділянка городу; у кінці, як у 
нас верби, самотнніе одинока пальма. Здає
ться, їй також сумно, як і блукачу на чужині. 
1 рисове пожнив’я нагадує осінні стерні в от
чому краю; і скнргочки рисової соломи роз
тривожують рій споминів, а тільки з цих со
лом’яних карликів, ти. зірвиголова, не з’їдеш 
від самого неба додолу, як бувало, з’їжджав 
у дитинстві зі степових пірамід!

Японія віч-на-віч нагадує наше привілля з 
літакової високості, правда ще більш здріб
нене, стиснуте імлистою далиною.

Пізно увечорі проїхали тунель, прокладений 
під Сімоносекською протокою. Тунель 4.С00 
метрів, і коли його будували, вода, прорвав
шись. затопила десятки копачів. А от Хіросі- 
му прогледіли: вопгг була вночі... Удосвіта я<> 
слуху нашого долинув перонний гамір. Це 
вже Кобе, невеличке містечко, в якому живе 
кілька сімей наших колишніх земляків-емі- 
граптів.

— От що, друже. — сказав Олександр Васи
льович. — до Осаки звідси півгодини їзди, а 
твій «Острогожск» відходить увечері. Хочеш • 
— їдемо я нами, не пошкодуєш.

Вони живуть у кам'яному лабіринті квар- ■ 
талів Яма-Мото, а точніше — в кам’яному 
мішку, ямі, що давить і гнітить.

(Далі буде).

I 
і



?■* ■ 1 '5 лютого 1069 року— - -- „Молодой к ому пар“ — 4 стор.

И ОІІН ЩЕ ЗОВСІМ ЮНІ. Одні з 
них тільки-но встали з-за шкіль
ної парти, отримавши атестат 
зрілості, інші ще й року не по- 
працювала на заводі після тех
нікуму. А Он ті троє’ — сйнїі 
хліборобів. Ціле літо хлопці 
вперше самостійно збирали на

колгоспній пиві багатий урожай. Стоять 
вони в довгій шерензі, чекають команди 
офіцера військкомату. Зараз ці юнаки 
сядуть у поїзд, вирушать у далеку доро- 
іу. А потім — солдатський мундир. По
дивіться в очі цих степовиків. У них — 
спалахи гордого вогню, радісних споді
вань. Ще б пак! Хлопці завтра стануть 
воїнами. Гарними воїнами. Вже нині ко
жен Аає певні навички з військової спра
ви, десятки юйаків з посвідченням спе
ціаліста. От запитайте 
хлопці?»

1 будуть відповіді:
— Я — шофер.
— А я — мотоцикліст.
— Стрілець-стендовик.
— Радист.
— Два роки тренуюся
— У школі займався 

том...
Всі вони спортсмеии-розрядники. Всі 

• вони давно поставили собі за мету стати 
в шеренги мужніх, загартованих і силь
них людей, які будуть справжніми охо
ронцями радянських кордонів, берегти
муть мирну працю 
ської Батьківщини.

На таку високу 
хлопці, навчаючись 
бах, тренуючись у . _______
тивних секції,х. оборонпо-.масових гурт
ках, займаючись військово-технічними 
видами спорту.

Молодь Кіровоградщинн активно готу
валась до IV ювілейної Спартакіади на
родів СРСР. В ході спартакіади на стар
ти змагань вийшло близько 250 тисяч 
юнаків та дівчат. Понад 19 тисяч моло
дих кіровоградців стали спортсменами- 
розрядішками, загін майстрів спорту зріс 
на 6 чоловік, стільки ж спортсменів вико
нали норми кандидатів у майстри, на 
267 чоловік збільшилося першорозрядни
ків. За цими показниками наша область 
вийшла на п яте місце в республіці. По
переду стали луганчани, черкащаии, 
спортсмени Чернігівської та Хмельниць
кої областей. А підсумки попередньої 
спартакіади були значно блічіші для нас. 
Тоді в змаганнях брало участь майже в 
два рази менше спортсменів.

Які ж зміни стались за останні роки? 
|| ОЧАЛИ, звісно, зі створення мате- 

ріа.тьио-технічної бази, з прищеплен
ня молоді любові до техніки.

З цією метою в області широко роз
горнулось будівництво приміщень ДЛ!1 
технічного навчання, спортивних споруд. 
Особливу увагу було звернено також на 
зміцнення й розширення спортивних сек
цій, створення постійних збірних команд 
міст, районів, первинних органі іацій. Ми 
почали готувати кадри громадських ін
структорів і суддів по спорту.

Невдовзі в Кіровограді в експлуатацію 
було здапо стрілецький тир та нове при
міщення стрілецького клубу, парашутну 
вишку, водну станцію, автодром, мото
дром, розширилася також автомодельна 
лабораторія, побудовано ряд інших уч
бових і спортивних об’єктів.

У нових будинках технічного навчання 
Долннського, Новоукраїнського, Бобрн- 
нецького, Добровелнчківського районів 
почали працювати курси шоферів, мото
циклістів, радистів. У багатьох комітетах 

, вступили до ладу учбові класи, гаражі, 
автомсТгодроми, водні станції. Було ство
рено більше 20 самодіяльних спортивио- 
технічних клубів у первинних організа
ціях ДТСААФ.

Розвиток військово-технічних видів 
спорту раніше стримувався через нестачу 
спортивної техніки та інвептаря. І тоді 
на виручку приходили кмітливість та 
творча вигадка самих спортсменів. Не
рідко сопи у вільний від роботи час з ок
ремих аїре:агів та частин складали мо
тоцикли. радіостанції, навіть автомаши
ни. Власноручно виготовлялись скутери, 
моточовни.

Згодом дтсаафівці отримали і нону тех
ніку. Спортсмени-авіатори сіли па літеки 
і планери нових зразків, парашутисти 
освоїли нош парашути, мотоциклісти ма
ли вже спеціальні мотоцикли для кро
сових, іподромних, багатоденних гонок, 
поповнився парк спортивних автомашин. 
Стрілецький клуб в обласному центрі по
чав частіше виділяти для змагань у міс
тах та районах області удосконалені 
гвинтівки й пістолети.
г> РОКУ В РІК ми підвищували увагу 
° до первинних організацій, допома
гали їм. У райоїпі виїжджали наші ак
тивісти, досвідчені спортсмени. Там 
влаштовувались семінари, де готувались 
інструктори, судді.

Але найкращою пропагандою технічних 
видів спорту стали змагання, які влаш
товувались на місцях. Так, у минулому

в них: «Хто ви,

з парашутом, 
планерним спор*

своєї великої Радян-

сходинку стали ці 
у дтсаафівських клу- 
різноманітних спор-

році п шахтарській Олександрії було да
но старт республіканським змаганням з 
картині у н мотокросу. В Кіровограді що
річно влаштовується мотокрос на кинз 
нам яті С, М. Кірова, в якому бепугь 
участь найсйльпіші команди України.’ іут 
же проводяться республіканська першість 
з мотокросу, кросові гонки всесоюзною і 
міжнародною значення.

Доброю формою пропаганди технічних 
видів спирту стали автомобільні та мото
циклетні змагання з фігурною водіння 
машин.
'осоьлпвого значення ми натаємо лек

ційній пропаганді. Дтсаафівські активіс
ти, майстри виїжджають на підприєм
ства, в колгоспи, зустрічаються з студен
тами, школярами. Під час бесід молодь 
і’се біліше взнає про особливості різних 
видів спорту, досягнення найснльніших 
спортсменів республіки, країни.
ОСТАННІМ ЧАСОМ помітно активізу

валася діяльність дтсаафівців у пер
винних організаціях.

От хоча б узяти комітет ДТСААФ кол
госпу імені Чкалова Новоукраїнського 
району.

Туг доручили оборонно-масову роботу 
бригадирові комплексної бригади Андрію 
Пилиповичу Крпвохнжі. В роки Великої 
Вітчизняної війни він був командиром 
окремого зенітно-кулеметного взводу, 
брав участь у Сталінградській битві. Те
пер колишній воїн поєднує свою працю в 
колгоспі з керівною роботою в оборонно
му товаристві. З допомогою правління 
артілі він створив для молоді хороші 
умови для занять спортом. Його першими 
помічниками стали люди, які вже мають 
певну підготовку. Вони очолили спортив
ні секції. Сам А. Кривохнжа — тренер 
молодих стрільців. Ного помічники в 
бригадах П. Безпалько, завідуючий клу
бом І. Бовшик. Регулярно в колгоспі 
влаштовуються змагання між бригадними 
командами. А, коли проходить районна 
першість спортсменів, що займаються 
технічними видами спорту, хлопці і дів
чата з колгоспу імені Чапаева завжди 
займають призові місця.

Полюбили в селі і автомобільний та 
мотоциклетний спорт. Тут створили спо
чатку курси мотоциклістів. А коли 28 чо
ловік здобули права мотоциклістів, було 
влаштовано змагання.

Секцію автомотоспорту очолює заві
дуючий гаражем колгоспу Іпан Семено
вич Іващснко. Він нещодавно створив 
команду автомобілістів, яка брала участі» 
у змаганнях на першість колгоспних 
команд району з фігурного водіння авто
мобілів.

За чапаєвцями пішли дтсаафівці .кол
госпів «Дружба», «Світанок».

На високому рівні в районній оборон
ній організації — радіоспорт. Тут пар
то б згадати ентузіастів з Новоукраїн- 
ської середньої школи № 6, де секцію 
радистів очолює Григорій Семенович 
Бердпчевськнй. Він уже навчив опера
торській справі більше 20 старшоклас
ників.

Спортивна робота постійно контролює
ться президією районного комітету 
Д ГСААФ (голова І. К. Заніїлра). Низо
ві організації відчувають під районних 
керівників належну допомогу і підтрим
ку. Тому й рівень майстерності спортсме
нів зростає, їх ряди щорічно збільшу
ються.
УКРЕхМГЕСІВСЬКОМУ районі кож- 

іній захід носить виховний характер.
До змагаиь тут заздалегідь готуються. 
Па них приходять сстні людей різнома
нітних професій. Нещодавно було вирі
шено влаштувати змагання з автомобіль
ного багатоборства. Спортсмени виїхали 
в село Колоитаеве. Тут народився і жни 
Герой Радянського Союзу Олексій Яко
вич Панченко. Солдат, учасник Великої 
Вітчизняної війни, герой, що форсуваа 
Дніпро в 
хоробрих, 
слідопити 
розповіли 
ну. Тепер 
борюють щорічно кубок пам'яті 
Панчепка. Ось і автомобілісти ще 
вирішили помірятися силами, позмагати
ся за почесний приз.

Перед початком змагань до спортсме
нів звернулася мати воїна-героя Олек
сандра Іванівна.

22 команди одна за другою виходили 
на старт. Воші змагались з фігурного 
водіння автомобіля, мірялись у майстер
ності влучної стрільби і метання грана
ти. А коли були підведені підсумки, мати 
героя вручила ксмаиді-переможннці при.:.

Так цікаво й своєрідно проходять зма
гання і з інших видів спорту. Тож і чис
ло спортсменів у Крсмгесі повсякчас 
зростає. Тільки за десять місяців 1968 
року підготовлено 391 стрілець, 46 ра
дистів, понад 1С0 моделістів.

Молоді ентузіасти з різних підприємств 
міста стали шефами школярів. І ось 
з’явився ще один міцний колектив 
дтсаафівців — ним став загін спортсме
нів середньої школи № 4 (голова комітс-

що форсував 
1943 році, він загинув смертю 
І тілі ви в 1966 році місцеві 
дізнались про його подвиг, 
про нього молоді всього рпГо- 

кремгесівські спортсмени ви- 
- • о. я.

раз
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Ііа трасі — кіровоградські дтсаафівці.
Фото В. ЛОГВИНА.

ту ДТСААФ Р. Б. Бакієв). Постійно 
тренуються стрільці, працюють ракетч- 
моделіутн, судпомоделісти, радисти. З 
цих видів спорту школа щороку готує 
більше ста сиортсмснів-розрядпиків.

Похвально, що міський комітет ДТСААф 
і його голова В. С. Тягнирядко постійно 
підтримують зв’язки з міським комітетом 
комсомолу. До складу президії міськкому 
ДГСААФ входить Другий секретар МК 
ЛКСМУ Анатолій Ткаченко, а в складі 
комітету — чотири секретарі первинних 
комсомольських організацій, дві старших 
піонеріюжаті. Комсомольські активісти і 
дтсаафівці разом планують свою роботу 
по військово-патріотичному вихованню 
молоді, разом влаштовують змагання, 
стежать, щоб постійно поліпшувалася ді
яльність первинних організацій ДТСААФ. 
Коли відбуваються конференції чи пле
нуми міськкому ДТСААФ і міськкому 
комсомолу, тут влаштовуються виставки 
спортивної техніки, демонструються фо- 
тосгенди, що розповідають про досяг
нення спортсменів, які займаються вій- 
ськовс-техіичнимн видами спорту.

Тепер у райсні важко знайти комсо
мольця, який би не був членом ДТСААФ, 
не брав участі в роботі військово-патріо
тичної організації.

Велику роботу по розвитку військово- 
технічних видів спорту веде і Олександ
рійська міська організація ДТСААФ. 
Більше 10 тисяч юнаків і дівчат щороку 
беруть участі, у змаганнях.
и А ЧЕРЗІ — нові старти, нові завдан

ня. Наші мотоциклісти, парашу
тисти знову візьмуть участь у чемпіона
тах республіки, країни. В районах три
ватимуть змагання з фігурного водіння 
автомашин, мотокросі!.

Зреете нього гону матеріально-технічна 
база дтсаафівсьі их організацій, стануть 
міцнішими і масовішими спортивні сек
ції. До їх послуг будуть нові автомото
дроми, учбові класи, гаражі, стрілецькі 
тири.

Хотілося б лише, щоб комсомольські 
організації працювали в тіснішому кон
такті з дтсаафівцямп. Я згадав про ми- 
лулопічні досягнення кремгесівців, олек- 
сапдрійців, іювсукраїнців. Тут райкоми 
та міськкоми комсомолу постійно дбають 
про військово-патріотичне виховання мо
лоді. А ось компаніївські, маловисківські 
активісти не завжди беруться за справу 
разом з райсіїьь мн комітетами ДТСААФ, 
Тому і помітні промахи.

Обласна організація ДТСААФ повинна 
ввійти в "ііс.іо кращих на Україні — та
ку мету ставимо ми нині. І знову відкри
ваються двері спортивних клубів для мо
лоді, ростуть шеренги майстрів, спорт
сменів масових розрядів, загони надійних 
захисіінкір Вітчизни.

С. ШВЕЦЬ, 
г їлоиа обласного комітету ДТСААФ.

ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ЕЕКИН
0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 14 лютого. Перша 

програма. 11.63 — Телевісті. (К). 
Н.І0 — «Життя видатних лю
дей». (Е. Багрицькпй). (К). 11.35 
«Шкільний екран».М. Коцюбин
ській. «Фата моргана». (К). 
12.15 — Для школярів. «Сніго
ва королем». Виступ хореогра
фічної групи Палацу піочеріз. 
(Львіз). 17.00 — «Москва — Со
фія». Переклик міст. (М). 18.15 
— Для дітей. Мультфільм. (К). 
18.50 — Телевісті. (К). 18.50 — 
До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. «Краю мій пісен-

пий». (Дніпропетровськ). 19.20 — 
Програма передач. (К). 19.25 — 
«Зірниці». Телевізійний нарис. 
(Кіровоград). 19.40 — «Знайом
тесь —нова пісня». (К). 20.00 — 
Естафета новин. (М). 20.45 —
Виступ ансамблю пісні і ганцю 
Грузії. (Тбілісі). 21.45 — Теле
театр мініатюр «Тринадцяті, 
сіільціг». (М). 22.50 — «А у 
пас... в березні». Музична рої- 
важальна програма. (М).

програма.
і творчість 

(Кіровоград), 
оголошення.

Друга 
«Життя 
тів». 
Наші ____ . . __ І
град). 19.55 — Кіножурнал та
художній фільм «Облава в січ
ні». (Кіровоград).

СУБОТА, 15 лютого. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. :М). 9.45 — Телеповинн.
(М). 10.00 — Пісні композитора 
І. Ковача. (М). 10.30 — «Приви
ди. шо ожили». Публіцистичний 
нарис. (М). 11.00 — «Зустрічі з

18.45 —
музикап- 
19.50 —
(Кірово.

ма/істргип Народна
артистка < Вншневськ-з,
(•<). 12.00 — Наша афіша. (К). 
12.05 — «Наука, вік XX». (До
нецьк). 12.3’5 —• К. Треньов. «Лю
бов Ярова». Фільм-спсктакль. І 
та II серії. (К). 15.40—Програма 
передач. (К). 16.00 — «На мери
діанах Україні!». (К). 16.25 —
Літературний театр. '«Великим 
розумом і серцем». (Дніпропет
ровськ). 17.00 — Програма ко
льорового телебачення. (М). 
19.45 — «Зустрічі». Прем'єра те. 
левізійгего художнього багато
серійного фільму. І серія. 
(ІІДР) 20.45 — Телеиовини. (М). 
21.00 — «8 бойових років». Те
лефільм, присвячений 8-й річ
ниці створення Фронту Націо
нальною визволення Південною 
Б’еінаму. (М). 21.30 — Першість 
світу з швидкісного бігу на ков
занах. Чоловіки. (М). 22.45 — 
«Романтик». Концерт вокально- 
інструментального ансамблю. 
(К).

П’ЯТНИЦЯ, 14 лютого. 9.30 
Художній фільм «Земляки», 
1 і .00 — Телевізійні вісті. (К). 
11.10 — «Житія видатних лю- . 
дей». (Е. Багрйцький). (І<). 11.35 . 
«Шкільний екран». Українська . 
література. (К>. 12.10 — Доку
ментальний фільм. 16.10 —
Фільм для дітей. 17.00 — «Мо
сква — Софія». Переклик міст. 
(М). 18.15 — Для дітей. «Веселі 
дротики». Ляльковий фільм, 
!І<). 18.30 — Телевізійні вісті. 
(К). 18.50 — До 100-річчя з дня 
народження В. 1. Леніна. «Краю 
мій пісенний»-. (Дніпропет
ровськ). 19.25 — їЗірниці». Те
левізійний парне. (Кіровоград); 
19.40 — Знайомтесь: нова пісня, 
(К). 20.00 — Естафета новин. 
(М). 20.45 — Концерт з Тбілісі. 
21.45 — Телевізійний театр мі- 
ніігюр. «Тринадцять стільців», 
(Д1). 22.50 — Художній фільм 
«Вестерпляттс»,
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ДМИТРІВНІ
Закінчилися останні матчі 

першості Зпам’яиського рач 
йону з хокей з м’ячем. Ц 
змаганнях взяли участь пай» 
сильніші команди колгоспів і 
сільськогосподарського іе.Ча 
нікуму.

Чемпіоном району стали 
спортсмени колгоспу «Ук
раїна». Дмитрівських хокеїстів 
нагороджено грамотою районі 
пої ради ДССТ «Колос». Пере
можцям вручено спортивний 
інвентар та спортивну форму 
для хокеїстів.

С. МАРТИНЕНКО, 
інструктор Знам’янської 
райради ДССТ «Колос»,

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКУ
Переконливу перемогу р’-г—' 

особисто - командній першості 
ДССТ «Колос» з шашок здо»; 
були спортсмени Новоархаїї* 
гельського та Кіровоградсько- , 
го районів. Вони набрали од
накову кількість очок (по 9), 

В особистому заліку най* 
сильнішим визнано долирча- 
нина, кандидата у майстри 
спорту Олександра Хівренка',’ 
Серед жінок чемпіонкою ста
ла Людмила Небока (Мала 
Виска).

ВДОВИ'ІЕНКО,

Умови прийому

Кіровоградський ордена Трудового Червоного 
Прапора завод сільськогосподарських машин 

«Червона зірка»

приймає на роботу
за комсомольськими путівками райкомів і міськ
комів’комсомолу молодь (чоловіків і жінок), 
досяглії 18-річного віку, на такі спеціальності: 

формувальники машинної формовки, 
штампувальники, 
обрубники на наждачних верстатах 
стержньовики, 
слюсарі по ремонту промислового обладнання, 
слюсарі-модельники, 
слюсарі-інструментальникн, 
слюсарі-монтажники, 
слюсарі-складальники, 
свердлувальники, 
токарі, 
електрозварники, 
електромонтери, 
трактористи, 
водії електрокарів, 
фрезерувальники, 
робітники без спеціальностей.

Оплата праці робітників проводиться за 
сово-преміальною, г---------- '
альною системами.

Особам, що не мають професії, завод оргапізо 
вує навчання по вибраних спеціальностях. За час 
навчання оплата праці згідно положення про уч
нівство, тобто учні при навчанні професіям робіт
ників, що оплачуються відрядно, одержують 
зарплату за виготовлену продукцію за від
рядними розцінками і доплату учнівських до 47 
карбованців, а при навчанні професіям, що опла
чуються почасово, — від 45 до 60 карбованців на 
місяць в залежності від тривалості строку на
вчання і вибраної спеціальності.

Одинакам надається гуртожиток.
Молоді, що прибула на завод за комсомоль

ськими путівками, надається можливість без від
риву від виробництва одержати середню освіту у 
заводській школі робітничої молоді, а також спе
ціальну середню чи вищу освіту на вечірньому 
відділенні машинобудівного технікуму та інститу
ту сільськогосподарського машинобудування. *

Завод організовує допомогу для тих, хто го
тується до вступу у вказані середні й вищі учбо
ві заклади.

Для відпочинку молоді при заводі є спортивний 
клуб, стадіон, турбаза, Будинок культури і клуб, 
профілакторій.

За довідками звертатись у місцеві міськкоми 
(райкоми) ЛКСМУ, а також за адресою: м. Кі
ровоград, вул. Київська, 8, завком ЛКСМУ заво
ду «Червова зірка». Телефони: 2-94-7-33; 2-94-5-34.

ДИРЕКЦІЯ.
ЗАВКОМ КОМСОМОЛУ.

і поча-
відрядною і відрядно-премі-
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