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Тридцять сім міських, район
них та багатотиражних газет бу
ли в 1968—69 роках відзначені 
преміями і почесними ірамота- 
мн імені ЛІ. і. Ульянової, вста
новленими правлінням Спілки 
журналістів СРСР.

В ньому році премії кращим 
газетам буде присуджено аретє 
до Дня преси — 5 травня. Ви
сунення місцевих газет на здо
буття премії імені М. і. Улья
нової за підсумками роботи в 
19ІІ9 році провадять республікан
ські, крайові та обласні органі
зації Спілки журналістів з 1 
березня до 1 квітня цього року.

ПРОЛЕТАРІ ВС'Х КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!
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ПЕРЕМОЖЦІ ВИЗНАЧЕНІ
Пам’ятними вимпелами та почесни

ми грамотами ЦК ЛКСМ України на
городжені комсомольські організації 
заводу «Запоріжсталь», колгоспу «За
повіт Ілліча» Обухівського району 
Київської області, Глуховецької се
редньої школи Козятинського району 
Вінницької області, Сумського тех
нічного училища № 2 та Житомир
ського автошляхового технікуму. Во
ни вийшли переможцями в огляді 
військово-спортивної роботи первин
них комсомольських організацій рес
публіки, присвяченому 50-річчю 
ЛКСМУ.

За час огляду проведена певна ро
бота по роз’ясненню молоді вимог 
закону «Про загальний військовий 
обов’язок», пропаганді військово- 
технічних знань, фізичної культури і 
спорту, проведено багато тематичних 
вечорів, зустрічей юнаків і дівчат з 
ветеранами революції, громадян
ської та Великої Вітчизняної воєн, 
Героями Радянського Союзу і Героя
ми Соціалістичної Праці, відмінника-

ми бойової і політичної підготовки 
Радянських Збройних Сил, провідни
ми спортсменами.

Учасники огляду — комсомольці 
підприємств, колгоспів і радгоспів, 
вищих і середніх спеціальних учбо
вих закладів, загальноосвітніх шкіл і 
професійно-технічних училищ побува
ли в походах по місцях минулих боїв, 
провели змагання та спартакіади з 
технічних та військово-прикладних ви
дів спорту, військово-спортивні ігри, 
відкрили сотні музеїв і кімнат рево
люційної, бойової і трудової слави 
радянського народу. Зміцнено мате
ріально-технічну базу для занять з фі
зичної культури та військово-прик
ладних видів спорту, прийшло попов
нення до спортивних секцій ДСТ та 
гуртків ДТСААФ, поліпшилась підго
товка юнаків до служби в Збройних 
Силах, шефство над військовими час
тинами та училищами, розташовани
ми на території республіки.

(РАТАУ).

В похід за технічний всеобуч, 
КОМСОМОЛІВ!

Бюро обкому комсомолу схвалило звернення старшокласників Новоукраїк- 
ського району до всіх старшокласників області вирушити в похід за оволодів 
»я технічними сільськогосподарськими професіями.

Райкоми, міськкоми комсомолу, відділи народної освіти зобов’язано органі» 
зувати широке обговорення цього звернення. А комсомольські організації кол«* 
госпів і радгоспів — взяти шефство над середніми школами з питань створення 
умов для оволодіння учнями технічними сільськогосподарськими професіями.

Бюро обкому комсомолу постановило також обговорити звернення новоуя» 
раїиських старшокласників на традиційному обласному зльоті учнівських ви
робничих бригад.

СВІТЛОВОДСЬК. Кірово
градської області. До пропа
ганди серед трудящих Тез ЦК 
КПРС «До 100-річчя з дня 
народження Володимира Іл
ліча Леніна» залучено вели
кий загін ідеологічних праців
ників. З лекціями, доповідями 
і бесідами на підприємствах, в 
Установах і колгоспах виступа
ють члени бюро міськкому 
партії, виконкомів міської та 
районної Рад депутатів трудя
щих, відповідальні працівники 
установ та організацій, лекто
ри організацій товариства 

. «Звання». В будинках культу
ри, клуби разом з бібліотека
ми влаштовують тематичні вб- 
чори «За заповітами Леніна»,

ТЕЗИ ЦН НПРС-В МАСИ
«Ленін І наш край», «Життя, 
думки і діла Ілліча».

ТЕРНОПІЛЬ. ЗО тисяч агі
таторів і іюлітіиформаторів об. 
ласті проводять роз'яснення 
Тез ЦК КПРС «До 100-річчя 
з дня народження Володими
ра Ілліча Леніна». З обласно
го центру в сільські райони 
виїхало 200 пропагандистів. 
Серед них — відповідальні 
партійні і радянські працівни
ки, викладачі вузів.

ПОЛТАВА. Тут відбулась об
ласна методологічна иарада- 
семінар по вивченню Тез ЦК 
КПРС «До 100-річчя з дня на
родження Володимира Ілліча 
Леніна» в різних ланках сис
теми політичної освіти.

В бібліотеках кабінетів по
літичної освіти райкомів партії 
організовано виставки, прово
дяться огляди літератури, а 
також конференції читачів, 
присвячені ювілеєві вождя.

(РАТАУ).

ЗВЕРНЕННЯ
учасників зборів старшокласників 
Новоукраїнського району до всіх учнів шкіл 
Кіровоградської області
Ми, учасники районних зборів стар

шокласників, з участю делегатів Тре
тього Всесоюзного з'їзду колгоспни
ків, вирішили відгукнутись на заклик 
партії і комсомолу про розгортання 
масового руху за оволодіння сіль
ськими технічними професіями.

Умови для цього в нас є. Працюючи 
б технічних і юниатських гуртках, на 
пришкільних навчально-дослідних ді
лянках, у майстернях, ми вчимося лю
бити працю і шанувати людей праці._

Тільки в Комишуватській середній 
школі із 147 випускників останніх 
трьох років, 82 одержали права трак- 
тористів-машиністів. Значна частина з 
них стала гідним поповненням кол
госпної сім’ї.

Ми звертаємось до всіх старшо
класників області із закликом розгор
нути рух за оволодіння технічними 
професіями. Закликаємо кожного 
юнака та дівчину оволодіти однією з 
технічних сільськогосподарських спе
ціальностей.

Навчання по оволодінню професією 
механізатора будемо поєднувати з 
дослідницькою роботою і продуктив
ною працею на полях учнівських 
бригад, із шефством над тваринниць
кими фермами.

Велику допомогу ми можемо нада
ти колгоспам і радгоспам у збере
женні грунтів від ерозії, залісненні 
ярів і балок, вирощуванні в школі і 
дома кролів.

Ми закликаємо вс:х учнів області

цінувати працю хліборобів, завжди 
пам’ятати, що в кожне зернятко, б 
кожний шматок хліба вкладено само
віддану працю багатьох людей.

Виконуючи Постанову ЦК КП Ук
раїни «Про дальше поліпшення робо
ти по професійній орієнтації та тру
довому вихованню учнів у загально
освітніх школах УРСР», правління кол
госпів імені XX з'їзду КПРС та імені 
Фрунзе виділили Комишуватській та 
Глодоській середнім школам необхід
ні машини та механізми для практич
ного використання. Виділили також 
відповідне обладнання для кабінетів 
механізації.

Потрібно, щоб кожний колгосп по
дбав про обладнання кабінетів у міс
цевій школі.

Для шкіл, які не мають кваліфіко
ваних учителів механізації сільського 
господарства, виділити найбільш до
свідчених спеціалістів із відповідною 
освітою і нахилом до викладацької 
роботи.

Учнівським виробничим бригадам 
слід виділити найбільш зручні для 
обробітку ділянки. Під час роботи на 
полях постійно надавати їм допомогу 
сільськогосподарською технікою, по
радами. Треба допомогти школам в 
обладнанні комсомольсько-молодіж
них таборів праці і відпочинку.

Юні друзі! Поля і ферми, виробничі 
нолективи чекають наших молодих 
дужих рук!На зборах старшокласників Новоукраїнського району, Групкомсорг ковальсько-молодіжної 

оригадн колгоспу «Дружба» тракторист Микола Давидов (другий зліва) розповідає 
школярам про свою роботу. Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

(І НЕМОВ бачу, як ти, Іване, швидко йдеш 
в'юнкою стежкою. Позаду залишився в 

оточенні безлистих тополь табір зимового роз
ташування мехзаводу, в якому ти донині пра
цював. Там твої товариші готують техніку до 
весни.

А ти вже не з ними. І гадаєш, що вирішив 
правильно. Бо ж начальник мехзагону сказав, 
що ти погано відремонтував сівалку. Ти відпо
вів різко:

— Нс так, то я зовсім нічого ие буду ремон
тувати!

— Не будеш, — спокійно зауважив началь
ник, — не одержиш весною н машин. Адже у 
нас, Баню, такс правило.

— Потрібна мені ваша техніка! — уже сер
дитіше заговорив ти. — Чи й не радість у ма
зуті та багнюці копатись!

Сивий механізатор трохи зблід, слова йому 
застряли в горлі. А ти. Іване, кинув йому до 
ніг ключі, якими працював, круто повернувся 
і попрямував до села. Начальник гукав на те. 
ос повернутись, поривався розказати про тво
го батька, з яким вони разом до війни працю
вали трактористами, і який загинув на фрон
ті. Але ти не повернувся.

— Таких робіт сотню можу знайти, — ска
зав ти мечі по зустрічі. А потім запитав: — Чи 
правильно зробив? Все-таки до цієї роботи 
найбільше тягне. Тільки оті догляди та ремон
ти поперек горла стоять.

У ту хвилину я теж нічого переконливого то. 
, не міг сказати, лиш пообіцяв, що опісля надішлю листа.
Рішення написати тобі визріло відразу, коли

КОНКУРС НА ГАЗЕТНИЙ МАТЕРІАЛ

БАТЬКІВСЬКА БОРОЗНА
зустрівся з однією сім’єю, розповідь про яку й 
буде відповіддю на твоє запитання. А втім «о 
порядку.

...Країна тоді тільки ставала на ноги. Трак
тор, який робітники Петроірада надіслали Ве- 
лнкочечеліївській комуні (мені Веронського, 
був чимось неземним для молодого комунара 
Дмитра Хроменка. Стократ щасливішим за се
бе вважав на кілька років старшого Семена, 
якому випало закінчити десь далеко курси 
трактористів і тепер осідлати цього сталевого 
коня.

— Чуєш, Сеню, а мене зможеш навчити? — 
після довгих хвилювань звернувся якось взим
ку благально до тракториста.

— Чого ж, — у відповідь той. — Забіжиш, 
свої конспекти з курсів дам. Теорію по них 
вивчатимеш, а практику проходитимеш у мене. 
Удвох якось може й осягнемо, — дружньо по
плескав по плечі.

Вдень порався Дмитро біля комунівських 
коней, а ввечері, коли всі йшли на відпочинок, 
засвічував лампу, сідав у комірчині і починав 
чигати конспект.

Коли підкрадався світанок, йшов до Семена і 
прохав вивчене за ніч показати па тракторі.

Весною в комуну пригнали другого тракто
ра. Його доручили Дмитру Хроменку.

— Трактори тоді знаєте які були? Від зорі 
до зорі оділи, потім до півночі ладнали, — 
згадує нині Дмитро Терентійович. — А втім, 
любішої роботи від цієї, я не міг знайти.

Спливли роки. Комуна перетворилась у кол
госп. Техніку було передано в МТС.

Потім війна. Дмитро Теревтійович б’ється а 
ворогом, що посяг па мирну працю хлібороба. 
— Медалі — свідки його відваги в боях.

Всі роки мирної праці Д. Т. Хромепко зно
ву біля трактора.

-- На моїх очах великі зміни сталися і в тех
нічному оснащенні, — говорить нині механі
затор. — Вже через п’ятнадцять літ після вій
ни в нашому колгоспі отих перших тракторів 
не було. Нові, потужніші Й надійніші, їх замі
нили.

У сім’ї Дмитра Терентійовича в той час евнн 
Едуард 1 Олександр підросли.

— Куди нам, батьку? — запитували.
— Дивіться самі. Я, діти, більшу частину 

ємого трудового життя на тракторі, — говорив 
На те. — Якщо у вас душа лежить до цієї

справи, тс я не проти. Тепер легше мстн до 
сягти. В училище тільки вступайте.

То було майже десять років тому. Нині 
Едуард і Олександр Хромснкн — передові ме
ханізатори колгоспу імені XXII з’їзду КПРС. 
Молодий комуніст Едуард Хроменко в минуло
му році зі своєю ланкою виростив найвищий 
по господарству врожай кукурудзи. Комсомо
лець Олександр Хроменко добре трудився на 
вирощуванні і збиранні цукрових буряків. До 
того ж обидва вчаться у вечірній школі.

— Обігнали мене енни, — задоволено по
сміхається Дмитро Терентійович. — Я всього 
чотири класи маю. — Та що поробиш, вони ж 
молоді, а в мене вже літа.

Два роки тому Д. Т. Хроменку призначена 
пенсія по старості. Та однак не сидить вдома 
ветеран. Працює на тракторі в бригаді овочів
ників. Невисокий, кряжистий, він продовжує 
вести борозну, по якій уже йдуть і сини.

— Без роботи не можу. А ліпшої за цю не 
знайду, — юнорить за свою професію механі
затор. Такої думки і його сини...

А ти. Іване, говориш, що сотню робі і знай
деш. Але чи впевнений тя, що, проживши кра
щі роки життя, зможеш сказати, як Дмитро 
Терентійович і його сини: «Я не жалкую, що 
став у цю борозну». Подумай. Може борозна, 
по якій зачинав іти твій батько, і, якби не 
війна, то, певне, і досі б ішов, хоч і не зовсім 
легка, але все ж таки—твоя життєва борозна.

М. ОПРИШКО. 
Колгосп імені XXII з’їзду КПРС 
Новгороді вського району.
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.ТВІЙ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ОРІЄНТИР

„МолоДнй комунар

ОМСОМОЛКОЮ Людмила 
Каргіна, як і багато її ровес
ників, стала в школі. Ко
ротенька заява: «Хочу йти 
в авангарді радянської моло
ді». З комсомольським квит

ком переходила із класу в клас — 
аж до випуску із десятого. Закін
чила дошкільне відділення Олек
сандрійського педучилища. З до
кументом про спеціальність повер
нулась у червні 1968 року у Новий 
Стародуб. Стала працювати вихо
вателькою у дитячому садку комп
лексної бригади № 3 колгоспу 
імені Чкалова, Зараз Люда — за
відуюча.

У школі у неї було небагато дору
чень. А тут одразу таке серйозне: вес
ти заняття в політгуртку. Але молодий 
пропагандист Людмила Каргіна повела 
навчання молоді з тією мірою захоплеи. 
ня, яка властива всім, хто, беручись за 
нову, цікаву справу, вкладає у неї час
точку свого серця. Старанність Люди 
замітили, і восени обрали її заступни
ком секретаря комітету. Тут коло її обо
в’язків розширилось: Люда вже відлові, 
дала за всю політично-масову діяль
ність комітету. У березні минулого ро
ку односельчани обрали її депутатом 

' сільської Ради.
У розміреній ході трудових буднів 

зростав досвід громадської роботи. 
Вірніше, вироблявся смак до неї, роз
ширювався світогляд. Логічним завер
шенням цього процесу був вступ Люд
мили кандидатом у члени КПРС.

Восени минулого року на збо
рах комсомольців не вагались, ко
го обрати секретарем: Люду. Ак
тивна, хороша дівчина. І стала 
Людмила Каргіна дуже важливою 
людиною в колгоспі, яка зобов’я
зана добре знати інтереси молоді 
і організовувати її на серйозні 
діла.

Зрозуміло, були хвилювання («А чи 
справлюсь?»), роздуми. А коли попе
редниця сказала: «Приймай справи, 
секретар», вся ота невпевненість одра
зу десь і зникла.

На зборах, що відбулися одразу 
після звітно-виборних, обговорили 
заходи по виконанню критичних 
зауважень, заслухали питання про 
роботу комсомольців бригади № 1 
та дозвілля механізаторів. Спра
ведливо вказували комсомольці: 
треба поліпшувати трудове вихо
вання молоді. З Нового Староду- 
ба спливають найдорожчі ресурси 
колгоспу — людські. На пальцях 
можна перелічити тих випускників 
Новостародубської середньої шко
ли, які в останні три роки лиши
лись для праці у рідному селі. Бу
ло вирішено здійснити цілу серію 
заходів по уславленню праці і про
паганді професії хлібороба. Поча
ли з того, що провели в колгосп
ному Будинку культури вечір 
«Слава рукам, що пахнуть хлібом». 
Молодь була заздалегідь поперед
жена. У призначений день запов
нили зал юнаки і дівчата. Про ос
нову життя — хліб, про тих, хто ви
рощує його, дуже щиро, тепло 
розповіли бригадири тракторних 
бригад Т. Т. Ткаченко та І. В. ІІІам, 
ланкові Л. Г. Кітлер, М. Г. Ткачен-' 
ко, Г. І. Стьоба, тракторист Г. Н. 
Поліщук, пташниця Г. Д. Бурета. 
УЧАСТЬ у Всесоюзному Ленін- 
& ському заліку, політична освіта, 
громадсько-корисна робота — все 
це питання кожного дня. І дозвіл
ля — теж. Бо його треба вміло ор
ганізувати.

Сподобались односельчанам новоріч
ні щедрівки, які провели комсомольці. 
На санках, запряжених трійкою білих 
коней. їздила молодіжна агіткульт- 
бригада поздоровляти кращих людей 
колгоспу — з хлібом, що його вирости-

Найкращі думи серця, мрії і сподівання в 
години праці і боротьби, все, що с дійсно 

великого і прекрасного в житті, присвятив на
род славній Комуністичній партії та її за
сновнику В. 1. Леніну.

Партія і Ленін — ці слова злились у не
розривне ціле і становлять дорогу реліквію, 
що вічно живить новими барвами радянську 
літературу I мистецтво.

Геніальні ленінські ідеї, безсмертна справа 
В. І. Леніна, сама постать вождя трудящих 
усього світу знайшла яскраве втілення в ху
дожніх творах для дітей та юнацтва. У них 
відбито літопис великого життя, титанічної 
праці і боротьби В. І. Леніна за кращу до
лю всього людства. Дитинство і юність вож
дя, самовіддана праця і навчання, кипучії 
революційна діяльність і підготовка Жовтне
вого збройного повстання, Великий Жовтень 
і боротьба за встановлення Радянської влади, 
ленінська партія і народ, Ленін і діти — та
кий далеко не повний перелік тем і проблем, 
що знайшли широке висвітлення в різноманіт
них літературних жанрах.

У художній ленініані великою популярністю 
серед юних читачів користуються спогади 
друзів і соратників В. І. Леніна: Н. К. Круп- 
ської — «Наш найкращий друг», «Володимир 
Ілліч Ленін». ' І. Ульянової — «Дитячі і 
шкільні роки Ілліча», М. 1. Верстенникова — 
«Володя Ульянов», В. Д. Боич-Бруевича — 
«Наш Ілліч». М. Г. Кржижаиовського -— 
«Шу-шу», О. Д. Стасової — «Таким був Во
лодимир Ілліч» та іп.

Книга Іі. К. Крупської «Наш найкращий 
друг» є зразком задушевної розмови про ди
тячі роки Володимира Ілліча, про його жит
тя І діяльність до і після Великого Жовтня, 
про те, якою прекрасною і цільною людиною 
був В, І. Ленін,

Н.К. Крупська полемізує з тими критиками 
1 письменниками, які прагнули зображувати 
відособлено Леніна трибуна революції від 
Леніна — найгумаппішої людини, якій вла- 

ли трудящі руки, з дзвінкою піснею. 
Навіть голова сусідньої артілі імені 
40-річчя Жовтня П. Я. Ткаченко не ви
тримав, запросив щедрівників до себе 
поздоровити з Новим роком Героя Со
ціалістичної Праці М. ЛІ. Матяша і ін
ших передовиків.

Комітет працює, секретар діє. І 
все-таки в роботі Люди ще багато 
чого бракує. Вона підсвідомо розу
міє це, бо скаржиться: «Колгосп 
великий, спробуй обійди всіх ком
сомольців. Не встигаю...»

Умови для її роботи дійсно не 
ідеальні. Не маючи транспорту, 

СПРАВИ,
ШРЕТАР!
відвідай усіх комсомольців у 
бригадах. Немає у Люди «комсо
мольського дня», в який вона мог
ла б повністю вирішувати питання 
комсомольської роботи.

Візьмемо такий бік діяльності 
комітету, як взаємодія з правлін
ням колгоспу в питаннях прийому 
молоді -на роботу, її технічного 
навчання, Люда і члени комітету, 
мабуть, ще слабо уявляють свої 
права у цих питаннях. Наприклад, 
у минулому році в колгосп посту
пила сім’я Ярьомкіних. Крім 
батьків, став членом 
вісімнадцятирічний 
Правління артілі не 
ло Володимирові 
бесіду до секретаря 
ту комсомолу, Люда 
не знає, член ВЛКСМ він, чи ні. Не 
поцікавився комітет цим хлопцем 
і тоді, коли його було направлено 
на навчання у Новгородківське 
СПТУ. Так само без відома і учас
ті комітету були направлені на 
навчання Станіслав Меткий, Анато
лій Ландиш, Юрій Солоп та інші 
хлопці. Незабаром вони стануть 
механізаторами, повернуться в 
колгосп. їх, звичайно, залучати
муть до комсомольських справ. 
Але це можна було зробити і ра
ніше.

До речі, чи стануть 
комсомольських груп _ ..... 
бригадах? Ні. В першій тракторній 
працюють трактористами п’ять комсо
мольців, у другій — чотири, в третій— 
два, в четвертій — чотири. Принаймні в 
трьох тракторних бригадах можна 
створити комсомольські групи. Але во
ни, па жаль, не створені, групкомсорги 
не обрані. Є лише товариші, яких Лю
да зарахувала до категорії активних. 
Вони відповідають за сплату членських 
внесків, за явку па збори (як, наприк
лад, Василь Царенко з 4-ї тракторної). 
ОДИН з головних обов’язків ко- 

мітетів ЛКСМУ — створювати 
комсомольські групи там, де є для 
цього умови. У невеличкому ком
сомольському колективі виховання 
ведеться щоденно, на конкретних 
прикладах. VIII пленум ЦК ВЛКСМ 
відзначив, що це чудова Форма 
виховання. Отже, треба обов'язко« 
во створити в тракторних бригадах

Крім 
колгоспу і 

Володимир, 
поради- 

прийти' на 
коміте- 
й досі

вони членами 
у тракторних

стипо все людське. Зовсім неправильно вва
жати, пише вона, що в Леніні було дві лю- 
днин: одна п домашньому побуті — весела, 
уважна і чуйна — і друга в громадському 
житті — серйозна, яку нібито не цікавили 
люди, їхнє життя 1 думи. Двох людей не бу
ло в характері Ілліча. І в побуті, і в бороть
бі він був однаковим. «Но можна зображува
ти його якимсь дволиким, пін був чудовою 
цільною людиною», (Н. К. Крупская, Наш 
самьііі лучший друг, Дстгиз. 190.3, стр. 124).

Автор спогадів «Володя Ульянов» двоюрід
ний брат В. І. Леніна М. І. Веретенников у 
своїй книзі зображує дитячі і шкільні роки 
вождя. Він відтворює портрет юного Володі 
«невеличкого, кремезного хлопчика з світлим, 
злегка кучерявим, надзвичайно м’яким волос
сям над опуклим лобом; з іскристими, часом 
лукаво примруженими 
значає його 
енергійного, 
ного, часом 
судліївого I 
кий, — але „____ _ ____,__ , _____
режлнвий, дужо дотепний і такий винахідли
вий, що но розгублювався ніколи І ні в яких 
обставинах». («Дітям про Леніна», збірник, 
«Радянська школа», К., 1964. стор. 46 — 47).

Володя, згадує автор, любив дитячо това
риство, грав у шахи, більярд, любив купа
тись і кататись на човні, У колі веселої діт
вори, яка збиралася у Кокушкіно, Володя 
відзначався розсудливістю і був надійним то
варишем. Він був добре обізнаний з літера
турою. любив Тургеиєва, Гоголя та ін. кла
сиків. Його захоплювали сміливі, мужні 
літературні герої, які досягали наміченої мети. 
Так, під час гри Володя пропонував кожному 
назватися літературним гороєм, собі ж об- 
рап ім’я Тараса Бульби.

Володя бережно ставився до книг, був аку
ратний навіть у дрібницях і завжди дотри
мувався слова. З роками ці риси виступали 
ще більш окреслено. За свідченням Марії

карими очима», від- 
внутрішні риси, як сміливого, 

дуже жвавого, але но мстушли- 
різкого, але в той же час роз- 
витриманого, а Він був говір- 
далеко не балакучий, спостс-
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комсомольські групи, зробити так, 
щоб вони були по-справжньому 
бойовими. Більшість питань, що 
стосуються механізаторів, буде ви
рішуватись безпосередньо на міс
ці, причому — з кращими резуль
татами.
ОІД попереднього секретаря 

Люда успадкувала погляд на 
штаб «Комсомольського прожек
тора» як на редколегію стіннівки. 
Так, саме стіннівки, бо у газеті 
«Комсомольський прожектор» вмі
щуються звичайні інформації про 
трудові будні молоді.

Між тим «Комсомольський про
жектор» — це масова форма учас
ті комсомольців і молоді в гро
мадському контролі, важливий за
сіб комуністичного виховання мо
лодого покоління.

Головні напрямки діяльності «КП» — 
це боротьба за підвищення продуктив
ності і запровадження наукової орга
нізації праці, за економію і бережли
вість, за зміцнення трудової дисциплі
ни. «КП» використовує такі форми 
громадського контролю, як рейди, ма
сові перевірки, огляди, конкурси. Для 
гласності роботи випускаються «блис
кавки», бойові листки, «Вікна «КП». 
Головне в роботі «прожектористів» — 
не тільки виявляти недоліки і порушен
ня, а, перш за все, боротися за їх попе
редження і усунення.

Важливою передумовою успіш
ної роботи є добір членів штабу 
«КП». У його склад повинні входи
ти люди, які знають економіку, ви
робництво, техніку. У складі ж 
штабу «КП» колгоспу імені Чкалова 
— директор Будинку культури 
Віктор Смирнов (начальник), вет
фельдшер Інна Андрійченко, пра
цівники дитсадка Валентина Сер- 
гієва і Любов Затинацька. Якщо 
І. Андрійченко компетентна в пи
таннях тваринництва, то іншим то
варишам, безсумнівно, важко оці
нювати господарську діяльність 
таких підрозділів колгоспного ви
робництва, як тракторна бригада 
або тваринницька ферма.

У штабі «КП», крім Інни, немає жод
ного спеціаліста, жодного тракториста 
або шофера. Треба прямо сказати, що 
до підбору членів штабу «КП» у комсо
мольській організації поставилися 
формально з самого початку. Так, у 
«Положенні про «Комсомольський про- 

‘ жектор» вказується, що начальником 
штабу обирається, як правило, заступ
ник секретаря комітету комсомолу. (У 
Люди заступник — вихователька дитя
чого садка четвертої бригади Валя 
Сергієва). А в колгоспі імені Чкалова 
начальником штабу обрано товариша, 
який не є навіть членом комітету (до 
речі, ця критика Віктора не стосується).

З цього приводу хочеться заки
нути докір працівникам Пстрів- 
ського райкому комсомолу, зокре
ма його секретареві — Ніні Мороз 
та завідуючому оргвідділом Ана
толію Ковальову. Треба більш на
стійно рекомендувати комсомоль
ським ватажкам вивчати комсо
мольські документи, глибше вника
ти в-стан справ на місцях, давати 
молодим секретарям комітетів 
конкретні, ділові поради і допо
могу.

Люда Каргіна — молодий секре
тар. Попереду у неї багато ціка
вих справ. І на початку секретар
ської дороги по-дружньому хоче
ться застерегти її від старих, як 
світ, недоліків, причина яких — у 
невмінні користуватись тим вели
ким досвідом практичної роботи, 
який набув наш комсомол.

в» ОБЛИЧЧЯ війнуло теплом літа, випарами свіжої ріллі і 
1* приємними, пам’ятними з дитинства, пахощами стигло* 

городини. Куди не глянь - зелень. Широким густим килимом 
піднялася молода цибуля, рівними рядами біжать назустріч 
ніжні парості петрушки і кропу, до самої стелі в еться бум 
не стебло із червонобокими помідорами. «Літо, справжнє літо 
зустріло нас у теплицях п’ятого відділення приміського РЯД" 
госпу «Зоря». Г не вірнться, що за стінами гуде віхола. Рів
но вібрує теплогенератор, без шуму гонять тепло по просто
рому приміщенню калорифери, сяють штучні сонця.

Закінчилася обідня перерва. Дівчата комсомольсько-моло
діжної городньої бригади вже на своїх робочих місцях. їх 
десятеро, і за кожною закріплена теплиця. Турбот вистачає.

Сьогодні дівчата збирають помідори, укладають їх у ящи
ки. Інші поливають та підживлюють рослини мінеральними 
добривами. Підходимо до гурту.

— Багато ви їх збираєте за день?..
Люда Ткаченко розповіла, що у своїй теплиці зібрала біль

ше 650 кілограмів помідорів, поступившись першістю Надії 
Черновій. Лише на декілька кілограмів відстали від них Рая 
КисслЬова, Галя Вдовиченко та Фрося Місько. А разом дівча
та здали на торгову базу міста за грудень — січень 5200 кіло
грамів помідорів, цибулі — 3200, зелені — 64 кілограми.

Наперебій дівчата почали розповідати, як вони люблять 
свою роботу, які у них завдання і плани. Зрідка хтось пере
бивав:

— Приїдьте до нас, коли все зацвіте. Побачите, яка краса.
— У пас жоден клаптик землі не гуляє.
І дійсно, скрізь щось росте, вибивається на світ, милує око. 

Навіть попід прозорими стінами, навіть біля дерев, доріжок 
буяв зелень. Для більшого ущільнення між рядами помідо
рів висаджена периста цибуля, під стелажами — кріп, ща
вель, петрушка.

Зараз у дівчат гаряча пора. Останній збір овочів — і необ
хідно готувати площу під ранні огірки та капусту. В деяких 
теплицях ця робота вже закінчена, в інших — розпочинає
ться. Заглянемо в одну. Тут Галя Іванюк, Рая Кисельова та 
Надя Чернова планують площу під розсаду капусти. Марке
ром розмічають гнізда, розставляють горщечки. В іншому 
кінці приміщення скородуе зоране конем Василь Степанович 
Лук’янчеико.

А тепер підкріпимо вашу уяву деякими цифрами: загальна 
яд2!5а " д, зимов“мн теплицями тут складав 6400 квадратних 
метрів і під поліетиленовою плівкою — ІЗБО. Якщо їх сплю- 
сувати — рівно вісім гектарів. На цій площі дівчата за зимо
во-весняний пер од мають виростити 115 тонн ранніх огірків, 
15 тонн помідорів і сотні кілограмів іншої зелені Свою поо- 
слово В0НИ П0,,НУТЬ да“ати МІСТу до 8 березня Це їх тверде

в. БАРАМБА, 
... наш позаштатний кореспондентм. Кіровоград.

І. ПРОЦЕНКО, 
доцент Кіровоградського педінституту.

«ВЕЛИКА, СПРАВЖНЯ 
ЛЮДИНА СВІТУ ЦЬОГО» 
ЛЕНІНСЬКА ГЕМА В ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

дитинство0 Ілліча““ частинаПІяШЛ“ твори гр0 
У збірці «Дітям про Жшиа» ЯК/‘Хп вм1щС1Ш 
школа», к 1964) F єісніна» («Радянська

дотепним Фаї?аКі йу«АЖя пр° тс- якнм 
ЯК він любив“ гратись і, ”аденьк»й Володя, 
Олеіо і братом Митею. Ь СВОе,° ^трнчкоЛ 
Данняг с/лЙн’о^ ^JaJPy^yB опооі- 
Сім’ю Ульяновнх і.пп »»о» жну працьовиту 
бов Між дітьми’. . ПОВагу й ЛН5-
кмітливим і вигадливим вы Л Вол°Дя бу» 
пати слова, написані „•> » Міг Розшифровуй 
нагріваючи папір над і™™Куш»ку Молоком, 
ли його магом Д лампо«>- За це прозва

ний, він передавав ’нч “воТю1 зтп’ був ув’язие'і 
ніІ молоком, у такий жеЛЮ<-плПЛ>скв’ написа< 
ув язнені революціонери m 0 передавали

разом з Олею граРв ТТндійпів д1^Ратуру { 

Ягуара проти білп? ?ас&ИХ ш «огутньог? 
.«»»■ав слова

ЛЕНІНСЬКА ТЕМА В ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ
Іллінічни, з нею завжди займався Володя 
допомагаючи виконувати уроки. Якось вона 
подала йому зошит, наспіх перешнтий чор
ної» ниткою. Він зауважив, що так не годиться, і, взявши білу нитку; с^и перешив §0- 
шит, очевидно, з метою прищепити молодшій 
сестрі акуратність і ретельне ставлення до 
праці,

Весною 1887 року коли Володя закінчував 
гімназію, у Петербурзі був заарештований 
його брат Олександр за участь v замаху на 
царя і згодом страчений. А п цей час, згадує 
ЛІ. І. Веретенников, Володя блискучо скла
дав екзамени на атестат зрілості, но забува
ючи, проте, підбадьорити й розважити мен
ших. Яку треба було мати моральну силу 
щоб у таких обставинах, сімнадцятирічним 
юнаком, перенести так стінко весь тягао жит
тєвих незгод! 1

Володя закінчив Симбірську гімназію з зо
лотою медаллю, хоч педагогічна рада вагалась 
і обговорювала це питання у зв’язку зі стпя- тою брата. Однак позбавити Волбдю золотої 
медалі при ного блискучих успіхах навіть і 
тодішня педагогічна рада не могла.

Спогади соратників В. І. Леніна ппо ж,, 
вого Ілліча мають велике внхопне і пізн і" 
вально значення. Вони користуються великим попитом у юних читачів. ься великим



8 лютого 1870 рову ^Молодий комунар“ 8 стор.....

ПАРТОЮ—РОБІТНИК

„ПРИВІЛЕЙОВАНІ“
Першим питанням, яке дають у 

відділ! кадрів Зиам'янського доко» 
мотичного депо, в — «Яку освіту 
маєш?»

Відповідь, яка задовольняв — 
«Вищу». На всі ж інші слідує пи
тання:

— А чи думаєш продовжувати на
вчання?

Необачної обіцянки тут бути не 
може. Бо новоприбулий зразу Ж 
береться на облік, який веде спе
ціально створена рада сприяння 
навчанню робітничої молоді. До неї 
входять представники від партійної 
організації, профспілкової і комсо
мольської.

Але робота ця не обмежується об. 
ліком. У секретаря комсомольського 
комітету депо Станіслава Антонен- 
ка на кожну категорію тих, хто на
вчається, окремий список. Один з 
нах — для студентів інститутів. Ін- 
луй — технікумів. А оцей, найбіль- 

ДЛЯ учнів вечірніх шкіл робіт
ничої молоді. Сюди секретарю дово
диться заглядати найчастіше. Проти 
кожного прізвища під графою спід-* 
відування» стоїть — «добре», «за
довільно», спогано». Правда, остан
ній запис зустрічається дуже рідко.

— Бо ж у нас ціла справа підні
мається проти прогульників, — го
ворить секретар.

• ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

На поетичній стезі їм я Володи
мира Гетьмана знане майже двад
цять років — його перша збірка 
«Рибальське щастя» вийшла в 
1950 р. З того часу у товстих жур
налах, в альманахах, на сторін
ках республіканських газет він 
систематично друкує свої вірші, 
видає їх окремими збірками. І 
хочеться сказати, що кожна нова 
книжка поета—це етап його ідей
но-художнього зросту, це нові, не
відомі досі поля його поетичного 
кругозору. У 1964 р. збірка 
В. Гетьмана «Подорож по обрію» 
висувалася на здобуття Шевчен
ківської премії.

Нешлдавно (в кінці 1969 р.) в 
ОдесвЖіму видавництві «Маяк» 
вийшла ще одна поетична збірка 
В. Гетьмана «Білі крила вітрил» 
(лірика, 243 стор.). «В долині», 
цОта^с і дихаю тобою», «Прибере
жіть моє ви серце». Ці цикли 
автор називає ще першим, другим 
і третім голосом 194! року. У 
кожному із циклів виділяється 
по кілька своїх поетичних жмут
ків.

Усю книгу пронизує один по
черк і одна, властива В. Гетьма- 
ну, поетична манера — вдале 
поєднання народно-пісенної і кла
сичної української поетичної тра
диції. Чи не найтиповішим у цьо
му відношенні є вірш «Лелька», 
видрукований у першому циклі:

Вийшла, задивилася посивіла
ненька,

На подвір'ї — тиша, сон — за 
ворітьми.

Так чого ж над хатою в’ється лелька, 
Так чого ж над стежкою б’є 

крильми?
Чи гніздо моститиме, так шукав 

місця,

Ллє прогульниками 
назвати багатьох ро
бітників депо буде 
дуже образливий. Ад- 
же, більшість із них 
працюють помічни
ками машині с т І в 
електровозів. Звісно, 
робота зв’язана з 

нескінченними поїздка
ми. Та ії тим, які пра
цюють на місці, дово.

даться не краще. Аджо робота в 
деяких цехах у три зміни.

Викликали одного разу Юрія Ште
фана і Василя Пустоварова — ро
бітників цеху технічного огляду — 
на засідання комітету комсомолу, 
щоб заслулатн причину частих про
пусків уроків. А вони в один голос:

— На другій зміні працюємо.
На засіданні комітету якраз був 

присутній і секретар партбюро Ми
хайло Михайлович Рожков. Така 
безпрецедентна заява насторожила і 
його. Наказали начальникові цеху 
перевести цих хлопців у першу змі
ну і своєчасно надавати вихідні дні. 
Зараз і Штефан, і Пустоваров ре
гулярно відвідують школу, непогано 
навчаються.

Та хіба тільки цим можна обме
житись? Тих, хто навчається, у ло
комотивному депо справді можна 
назвати привілейованими. Всім їм 
надається додатковий вихідний день 
з оплатою 50 процентів. А робітни
кам цеху технічного огляду (там 
робота у три зміни) — додатково 
П’ять годин для підготовки уроків.

Комітет комсомолу почав клопота
ти перед дирекцією, щоб комсомоль
цям Станіславу Лепишу і Віктору 
Лантуху, які навчаються успішно у 
ШРМ, підвищили розряд.

Чи принесла лелька пошту з далини? 
Аж до рук торкається, щоб повідать 

вісті. 
Що летять роками вже,

не дійдуть з війни.
Особливо хочеться відзначити 

у першому циклі поетичний ЖМУ
ТОК «Хай слово мовлено інакше». 
Вірші, які сюди входять, наповне
ні великим громадським пафо
сом, пройняті безсмертною ідеєю 
непорушної дружби радянських 
народів. Це вірші «Гуліскарі», 
«Лист до казаха», «Україночці з 
Москви».

Своєрідним є і третій жмуток першо
го циклу «Не загубіте хвиль добра». 
Автор тяжить у ряді віршів до філософ
ського узагальнення. Більшість творів 
прямо можна назвати поезіями-розду- 
мами. Сюди варто піднести «Оця важ
ка, ця сіра їдь», «Не загубіте хвиль 
добра». сПізнати як вже пізнане' людь
ми», «Я пізнаю важливу суть», «Мене 
повчав один мудрець», «Високі помис
ли не рідкість і ііс диво». В останньо
му вірші В. Гетьман, звертаючись до 
сучасника, закликає:

Гармонія життя потрібна нам усюди: 
В братанні, п єдності, у спільності. 

Ми — люди.
І витвір паш — то духу світлого 

споруди.
Довір’я, правда і братерства спільна 

мова —
Наш прапор, поступ, поступу

жива основа.
Другий цикл книги відкриваєть

ся поетичним жмутком «Земля 
наша рідна». Назва циклу передає 
його основну тематику. Особли
во хочеться відзначити тут вірші 
«Коханівка», «Сповідь емігранта», 
«Сповідь степовика», «Отак і ди
хаю тобою». У жмутку «Земля- 
космос-земля» найкращими є пое
зії «Монолог землі», «Ім’я». Тре
тій і останній жмуток другого 
циклу має назву «Всьому ж вінець 
вона». Тут зібрано переважно 
інтимну лірику. Хороше враження

Так і сталось. Тепер Лантух пра. 
ціой по четвертому розряду слюса
ря. Готується до складання екзаме
ну на п’ятий. Лепиш же працює по
ки що по третьому.

А цо одного разу самі вчителі 
школи попросили дирекцію, щоб 
якимось чином заохотили помічника 
машиніста Станіслава Голубенка. 
Не зважаючи на специфіку своєї 
роботи, Станіслав добре вчиться і 
майже не мав пропусків.

Дирекція депо, звичайно, відзна
чила комсомольця. Голубенку була 
видана грошова премія, комітет 
комсомолу нагородив грамотою.

А бувають випадки і протилежно
го характеру. Наприклад, машиніс
та Івана Белова (теж за поданням 
школи) було переведено на нижче
оплачувану посаду тільки за те, що 
не систематично відвідував школу.

І тут немає нічого незвичайного. 
Просто Знам’янськс локомотивно 
депо — підприємство комуністичної 
праці. А перехід на електричну тя
гу зобов’язує до високої культури 
виробництва. Робітник, який зайня
тий на якомусь окремому вузлі, при 
підвищенні йому розряду, повинен 
знати всю схему будови електрово
за. А де ж візьмуться знання, коли 
їх не підвищувати, не працювати 
над собою?

Та й не можна, звісно, обминути 
заслугу в цьому відношенні началь
ника депо Г. О. Тюріпа, В. О. Сте
панова — заступника начальника, 
Л\. М. Рожкова — секретаря партій
ного бюро, секретаря комітету ком
сомолу Станіслава Антопенка.

Не бував такого тижня, щоб хтось 
із членів комітету (найчастіше це 
доводиться робити машиністові Вік. 
торові Олійничуку) не прийшов до 
школи, щоб ознайомитись із успіш

справляють вірші «Давнє фото», 
«Коли б мороз» і ін.

Тематично багатоплановим є 
третій цикл книги, в якому вміще
но чотири поетичні жмутки. Про
те багатство тематики не приховує 
основну ідею циклу — поет вис
тупає тут поборником високої гро
мадянської моралі, поборником 
людяності, доброчестя скрізь — 
і у великому і у малому. Це яскра
во можна побачити хоча б у вір
ші «Декому на здогад»:

Якщо піша хильнув ти зранку, 
То не читай поезії святої — 
Від тих тіка, хто заглядав в банку, 
Такий її уцаги не достоїн.
Якщо тн стрічному підставив ніжку 
і друга давнього штовхнув із кручі, 
То іклами тн не чіпай цю книжку. 
Людський тут біль І радощі горючі. 
Якщо ти пік лиш каламутиш воду, 
То і шукай свого гнильця-болота. 
...Сприймать поезії пречисту вроду 
Навчав нас добро, добра робота.
Ми вже говорили, що нова кни

га В. Гетьмана—безсумнівна уда
ча поета. Однак хотілося б звер_ 
нути увагу на мову: поет іноді 
дублює свої поетичні образи і 
теми з попередніх збірок, у ньо
го є улюблені слова, які часом 
повторюються без усякої потре
би; він вживає ряд раретичних і 
навіть діалектичних слів, які не 
сприяють поетичній виразності 
(наприклад, «нурт», «допіру», 
«пахке» і под.).

Але не ці окремі вади визна
чають обличчя книги загалом. 
Вона буде з великою цікавістю і 
користю прочитана всіма любите
лями поезії.

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ, 
доцент Кіровоградського 
державного педінституту 
ім. О. С. Пушкіна. 

ністю і відвідуванням своїх комсо
мольців.

А оцо в кінці листопада минулого 
року начальник депо особисто ви
кликав на бесіду кожного, хто вчи
ться.

1 ось результати. Чотириста ро
бітників депо вже закінчили Зна- 
м’янську школу робітничої молоді 
Лі 2. Зараз тут навчається 75 чо
ловік.

Директор школи Є. І. Водлінгср 
не без гордості зазначає, що за
ступник начальника депо В. О. Сте
панов, секретар партбюро М. ЛІ. 
Рожков, колишній секретар комсо
мольського комітету Валерій Замко. 
пий, старший майстер апаратного 
цеху ЛІ. ЛІ. Федоров і багато Інших 
закінчили у свій час теж ШРЛІ № 2.

— По-перше, — говорить дирек
тор школи, — керівники тепер самі 
співчувають тим, хто навчається. 
Знають, як цс важко, але важливо. 
Л по-друге, у них справжнє, партій
не ставлення до справи великої 
державної ваги.

Знам’янська середня школа робіт
ничої молоді № 2 відзначав сиов 
25-річчл. До цієї дати попа приуро
чила і свій двадцяті, п’ятий випуск 
одинадцятого класу. Випускники, 
як годиться, хочуть залишити якусь 
пам’ять про себе. З цією метою во
ни виготовили шафу дли карт, зро
били три стенди для Ленінської 
кімнати.

І серед цих подарунків — один 
стенд, виготовлений випускника
ми — робітниками депо.

Т. ШИШКІНА, 
зав. відділом шкіл Знам’ян- 
ського міськкому комсомолу.

ЛЕНІНГРАД. Паровоз № 293, на 
якому Б. І. Ленін ввечері 9 серпня 
як кочегар виїхав з Петрограда у 
Фінляндію, а 7 жовтня 1917 року 
повернувся до Петрограда. Тепер 
цей історичний паровоз поставлений 
на вічну стоянку біля Фінляндсько
го вокзалу (фото внизу).

(Фотохроніка РАТАУ).

• НА ШКІЛЬНІЙ 
ОРБІТІ

Я
ЗНАЙШЛА 
СЕСТРУ

Люда що н сама чітко но уяв
ляла собі, як воно буде. Просто 
їй хотілось зробити щось приєм
но для піонерів Болгарії. І вона 
несміливо підійшла до гостя 
школи — віце-консула Болгар
ської Народної Республіки Лики 
Димитровой

— Передайте оцю ляльку най
кращій піонерні Болгарії, — по
просила вона Димитрову.

Але ось незабаром після від’їз. 
ду гості Люда Кондратюк одер
жує листа. Почерк незнайомий, 
прізвище теж. «Від кого цо мо
же бути», — подумала дівчин
ка. А коли розірвала конверт— 
усе зрозуміла. Це ж писала їй 
та найкраща піоиерка Болгарії.

«Давно у мене було бажання 
листуватись із подругою з Краї
ни Рад. Хан паша дружба буде 
завжди міцною. Мені здається, 
що я знайшла собі сестру».

Тепер у Люди Кондратюк, го
лови інтернаціонального клубі' 
школя-інтернату № 1, цікаве 
листування Із Камілієїо Дахо
вою — ровесницею, з міста 
Враца.

Та Люда дружить не лише з 
болгарськими піонерами. З міс
та Карл-ЛІаркс-Штадта шло їй 
листи Катрін Штауф, з Осреи- 
фельда — Евсліна, Цурнова. Ро
весниці обмінюються листівками, 
фотокартками улюблених артис
тів.

І це не одинокий приклад. У 
Світловодській школі-Інтсриаті 
№ 1 в цілі класи, що листуються 
із зарубіжними ровесниками. Цс 
допомагає їм у вивченні історії 
тієї країни, з якої надходять 
листи. У школі вжо створено ку
точок інтернаціональної дружби, 
де розповідається про життя і 
діяльність вождя болгарського 
народу Георгія Димитрова. Тут 
жо лист редактора окружної га
зети «Добружаиська трибуна» 
Іордана Дачевича. Його він за
лишив у знак подяки за гостин
ність під час перебування у Світ- 
ловодську.

Піонери різних країн 1 союз
них республік запрошують до 
себе в гості світловодців. Елке 
Ковалспські з НДР — Інну Ро
бакову, Сільва Касевнчутс з 
Литви — Люду Ткаченко.

А нещодавно комсомольці піко, 
ли організували вечір інтерна
ціональної дружби. На нього 
були запрошені люди, які побу
вали за кордоном.

Цікавою була розповідь ви
пускниці цієї школи Тамари Хо
менко. Вона нині працює секре
тарем комсомольської організа
ції будівельно-монтажного уп
равління № 1, Тамара у складі 
делегації побувала в Німецькій 
Демократичній Республіці та 
Польщі. тепер захоплено ді
литься своїми враженнями від 
побаченого. Тамара передала в 
куточок інтернаціональної друж
би сувенір від піонеріп міста 
Ліагдебурга,

Потім виступала вчителька 
цієї школи Галина Кузьмівна 
Павлова, яка побувала в Об’єд
наній Арабській Республіці.

І. КАРЛНТ, 
методист Будинку піо
нерів м. Світловодська.

прагнень до волі: «Краще смерть ніж рабст
во! Краще не жити, ніж у неволі жити!» 
(«Дїтям про Леніна», збірник, Радянська 
школа», К., 1964, стор. І9).

Відомо, в якій пошані була книга в сім’ї 
Ульянових. Ілля Миколайович і Марія Олек
сандрівна були прекрасними вихователями 
своїх дітей. У цій дружній трудовій родині 
панувала атмосфера загальної поваги, любо
ві до знань, до літератури. «Згадується, в 
дитинстві, коли мені було літ п’ять — сім, 
вечір у нашому домі, — розповідає Дмитро 
Ілліч, — Скрізь і па всьому лежить слід 

робочої обстановки. Батько сидить за робо
тою в своєму кабінеті. Нагорі, п пнтресолях, 
кожшій у себе п кімнаті сидять за книгами- 
брати Саша і Володя. Внизу в їдальні за 
великим столом сидить за шиттям або Іншою 
роботою мати. Тут же біля неї з книгами і 
зошитами сидять сестри Ганн і Оля, тут же 
й ми, менші (Маня і Митя), тихо чим-небудь 
займаємося. Шуміти і заважати старшим су« 
воро заборонено.

Зате, коли книги, робота відкладаються п 
сторону, яка невимушена веселість панує в 
Домі — сміх, жарти, біготня». («Подруга», 
сиорннк. «Молодая гвардия», 1959. стр, 147).

Такий режим дня в сім’ї 1 благородний 
вплив батьків сприяв Володі зразково вчи« 
тись у школі, глибоко опанувати художню 
літературу і згодом самостійно розібратися в 
складній суспільній обстановці.

У творі «Після вистави» Н. Ходзи говорить
ся, як Володя з Олею відвідали циркову 
виставу. З усіх артистів Володі найбільше 
сподобався канатоходець. Він стежив за 
кожним артиста, назвавши його дуже
сміливою людиною.

Під впливом вистави Володя вирішив па« 
вчитись ходити по канату. Тут ми бачимо 
велику витримку 1 силу волі юного Леніна, 
якнії школи пе спинявся на півдорозї. «Мені 
було цікаво... пояснив він сестрі, “ Щоб 
досягти свого — пройти й Пе впасти.., лотів

знати, чи не злякаюсь, що високо». («Дітям 
про Леніна», збірник, «Радянська школа», К-» 
1964, стор. Зі). Ці риси характеру (витримка, 
цілеспрямованість) згодом стали звичкою, ііс« 
обхідною життєвою потребою Ілліча.

Володі було 16 років, коли в сім’ю прийшла 
звістка про страту любимого брата Олексан
дра (оповідання С. Антонова «Старший». Ма« 
рія Олександрівна поїхала до Петербурга, а 
Володя лишився за старшого. Він мужньо 
зустрів горе; як мати, доглядав І підбадьо
рював менших Олю, Митю і Маняшу, допома
гав їм в усьому, перевіряв уроки і багато 
працював над собою. На зло «вірнопідданим» 
обивателям, які насторожено і з цікавістю 
намагалися заглянути у вікна їхнього будин
ку, Володя разом з рідними мужньо пере
живав сімейну трагедію. Велике горе ще дуж
че загартувало ного волю до майбутнього 
поєдинку з спітом насильства.

Роки навчання Володі Ульянова п Сим
бірській гімназії зображені у повісті «Юність 
Леніна». Н. Нечволодова, Л. Рсзніченко, 
правдиво відтворюють тогочасну шкільну 
обстановку, образи вчителів і гімназистів, на 
фоні яких виступав колорит на постать юно
го Леніна з притаманними йому рисами — 
жадобою до знань і праці. Наслідуючи сво
го батька, він зразково вчився в гімназії, пе« 
реходячи із класу в клас з нагородами..

Учителі гімназії но раз відзначали вимог
ливість Ульянова до себе, вдумливе ставлен
ня до занять і скромність, що сприяли йому 
стати окрасою і гордістю школи.

У розмові з педагогами директор гімназії 
після екзаменів відзначив блискучі здібності 
братів Ульянових: «звертаю пашу увагу, па« 
лове, на братів Ульянових. Старший Олек
сандр, переходить із класу в клас з нагоро
дами. Молодший, Володимир, подао доситс» 
великі надії. Будемо вірити, що наші скром
ні труди не пропадуть даремно І юнаки ста
нуть згодом видатними людьми і, цілком 
можливо, примножать славу нашому чудово« 

му місту, яко дало імперії такі блискучі іме
на, як історик Карамзін, поет Язиков, байкар 
Дмитрієв, письменник Григорович, І нарешті 
безсмертний Іван Олександрович Гончаров». 
(«Дітям про Леніна», збірник, Радянська- 
школа», К., 1964, стор. 39).

Серед численних поезій, присвячених 
В. І. Леніну, слід відзначити «Володя Улья- 
нов», «Про Леніна» ЛІ. Рильського, «Заповіт 
Ілліча» М. Упсника. «Марія Ульянова» Т. Ліа- 
сенка. «Молодість вождя» Б. Степанюка. Зі 
сторінок творів перед нами виступав образ 
Ульянова — хлопчика «з розумними очима», 
гімназиста, революціонера, сповненого енер
гії, боротьби за народну справу, юний Ілліч, 
у характері якого проступають ті риси, які 
згодом стануть провідними у діяльності вож
дя трудящих усього світу.

У вірші «Про Леніна» ЛІ. Рильський з вели
кою любов’ю і майстерністю змальовує пое
тичну біографію великого пождя — від дитя
чих років до торжества ленінських ідей у ро
ки Радянської влади, Вжо на початку твору 
зображується картина Поволжя, де у важку 
добу капіталістичного рабства «З Ульянова 
Володі великий Ленін ріс». Пост показує ево
люцію росту юнака, його титанічну працю і бла, 
городини намір викликати до бою прогнили» 
лад — самодержавну Росію, що була тюрмою 
народів. З глибокою проникливістю Говорить
ся п поезії про тяжке горе, яке спіткало 
сім’ю Ульянових після страти старшого сина 
Олександра, накреслюється новий шлях — 
організованої революційної боротьби проти 
царизму, на який став В. І. Ленін.

Стисло і просто, в яскравих метафоричних 
рбразах тут змальовано буремні історичні по
дії (криваві бої « з неволею і злом»), пере
могу Жовтневого збройного повстання («І 
тюрми захитались, і в трон ударив ірім»). 
підкреслено єдність і згуртованість трудя
щих навколо В. І, Леніна. Великі ріки Волга 
1 Дніпро, які згадуються в творі, символізу

ють непорушну дружбу двох братніх наро
дів — росіян та українців, які пліч-о-пліч 
боролися за Радянську владу.

У вірші «Про Леніна» поет уславлює рідну 
партію, великого Леніна, як творця прекрас
ного життя і щасливого дитинства. Разом з 
тим поезія звернена до поколіннії юних ле
нінців, яких закликав свято берегти заповіти 
Ілліча, жити і працювати по-лепіііськи:

У нас, радянські діти,
Є заповіт один —
Щоб так, як Ленін, жити,
Учитись так, як пін,

У другому вірші «Володя Ульяіюв» 51. Ри
льський зосереджув увагу на портретних де
талях образу юного Леніна і за допомогою 
простих і переконливих епітетів підкреслює 
його внутрішні риси (мудрість і розум), а та
кож любоп до нього всіх трудящих:

Хлопчипя з розумними очима
із чолом високим та ясним;
Грів серце постать ця любима, 
Цо обличчя рідно нам усім.

Як і в попередньому творі, далі автор сла
вить революційну діяльність Леїіінп-воіклм 
і звертається до дітей у житті І навчанні 
брати приклад я В. І. Леніна,

Вірш ЛІ. Упсника «Заповіт Ілліча» підшо- 
рЮБ особисте і громадське життя В. І. Лені
на, роки навчання в гімназії, сибірське «я- 
слання, коли він крізь мури п’зниць бачив 
прийдешню Радянську Росію. Лейтмотивом 
усієї поезії е знамениті ленінські слова, 
звернені до молоді:

Учитись, учитись, учитись, —
Казав нам любимий Ілліч.
Умів він орлино ДІІПНТПСІ,
У далеч подій і гторіч.

(Закінчення в наступному номері)
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ДИВУВАЛИСЯ ЙОГО НЕЗВИЧАЙНІЙ
ОБІЗНАНОСТІ ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М. В. ФРУНЗЕ

Буремні дні ліги 1919-ю. Волзька 
флотилія активно допомаїала вій
ськам 2-ї і 5-ї армій Східного 
фронту. Загін десантних суден ді
став наказ форсувати ріку Білу і 
забезпечити переправу 25 і 28 диві
зій, які мали завдання визволити 
Уфу від колчаківців.

Увечері, перед початком операції, 
у Красному Яру зібралися команди
ри і комісари червоних частин. На
раду проводив Михайло Васильович 
Фрунзе. Він так детально розповів 
про становище І хід підготовки до 
форсування, що но тільки ми — мо
лодь, але її старі моряки дивували
ся його надзвичайній обізнаності.

...Частини Червоної Армії підійш
ли до ріки. Залізничний міст і всі 
переправи були зруйновані колча- 
ківцямн. Займаючи гористий берег, 
білі поливали вогнем усі підступи. 
Колчак віддав наказ будь-що утри
мати Уфу.

Переправа головних наших сил 
через Білу почалася в ніч на 8 черв
ня біля селища Красний Яр, на пів
ніч від Уфи. Ворог чинив відчай
душний опір. Проти 22-го Іваново- 
Вознесенського полку, який у числі 
перших форсував ріку, білогвардійці

обрушили удар величезної сили. 
Кінчались патрони Іваново-Возне* 
сснського полку, який почав повіль
но відходити. У цю вирішальну хви
лину на передовій лівії з’явився 
Фрунзе разом з командиром дивізії 
Чапаєвим та начальником Політуп- 
равлінпя Південної групи Тронінпм. 
«іванововозпссенці, за мною, впе
ред!! — скомандував Фрунзе.

На світанку 9 червня 25 стрілець
ка дивізія відбила «психічну» атаку 
добірних білогвардійських військ. 
Наші частини ударом з флангу роз
били три ворожі дивізії і до вечора 
того ж дня визволили Уфу.

За бойові заслуги перед Радян
ською республікою М. В. Фрунзе 
був нагороджений орденом Черво
ного Прапора.

Пригадується ще одна зустріч 
з М. В. Фрунзе, уже в мирні дні. 
Волею Комуністичної партії, всього 
нашого народу зростав і міцнів наш 
Військово-Морський Флот. Почались 
ближні і дальні походи, закордонні 
рейси. У 1924 році відновлений ру
ками моряків-комсомольців крейсер 
«Аврора» і учбове судно «Комсомо
лець» здійснили перехід з Крон
штадта у Архангельськ і назад, дві

чі обігнувши Скандинавський пів
острів. Посильний корабель «Воров- 
ськнй» проніс радянський прапор по 
морях і океанах під Архангельська 
до Владивостока.

Найвизначнішим був похід ескад
ри Балтійського флоту у червні 1925 
року під прапором наркомвоєпмора 
Михайла Васильовича Фрунзе у Ні
меччину, до Кільської бухти. На мою 
долю випало щастя разом з іншими 
курсантами Військово-Морського 
училища бути учасником цього по
ходу на лінкорі «Марат».

На капітанському містку у похід
ній зюйдвестці — Михайло Васильо
вич. Поруч — друг і соратник, з 
яким він 19 років тому вперше пе
ресік це похмуре, непривітне море, 
— Климент Ефремович Ворошилов.

...Німеччина. Ранок у Нільській 
бухті. Гримить салют націй. Шаноб
ливо приймають наркома німецькі 
адмірали. Гордо майорять радян
ський військово-морський прапор. 
Обличчя господарів збентежені. Цей 
візит ще раз нагадував їм про мо
гутність східного сусіда.

У Ленінграді Фрунзе пише для 
військової газети коротку, сповнену 
прозорливого передбачення статтю

«Нам потрібен сильний Балтійський 
флот». *-лі>

А дещо раніше, на урочистому зж 
сіданні Ленінградського губвнконко. 
му, мені довелось чути промову 
Михайла Васильовича на честь 7-ї 
річниці Червоної Армії і Віііськово- 
Аіорського Флоту. Він говорив: «Ми 
сподіваємось, що в майбутніх сутич
ках, якщо такі матимуть місце, Ле
нінград з ного пролетарським насе
ленням буде стояти непорушним 
форпостом на крайньому фланзі 
наших військ».

Передбачений Фрунзе здійснилося. 
Місто Леніна у дні Великої Вітчиз
няної війни вкрило себе невмиру
щою славою. Одним з перших ге
роїв, що увійшов в історію захисту 
Ленінграда, був вихованець ком
сомолу, льотчик-вннищувач лейте
нант Тимур Фрунзе. Виконуючи за
повіти батька, він мужньо бнвеп з 
німецько-фашистськими загарбника
ми. Тимуру Фрунзе посмертно при
своєно звання Героя Радянського 
Союзу. Ного ім’я навічно занесено 
у списки авіачастини, у якій він 
служив.

Таких, як Тимур, у нас у роки вій
ни були сотні, тисячі. Мужні, без
межно віддані своєму народові, во
ни стійко захищали завоювання Ве
ликого Жовтня, перед нами був 
приклад Михайла Васильовича 
Фрунзе — полум’яного революціоне- 
ра-ленінця і видатного радянськая 
полководця.

1. ОЛЕНЄВ, капітан І рангу у відставці, м. Київ.

Який не глибокий сніг, з йти треба. А втім, на тс і зима, щоб ніш сад потонув у білих 
хвилях наметів.

ЯКБИ романіст поставна перед собою 
завдання зобразити весь наш суворий 

ї прекрасний вік і знайти в ньому безумовно 
позитивного героя — справжнього лицаря, 
_  такий романіст знайшов би в житті До 
Ші Міна матеріал і дорогоцінний і по- 
своему єдиний. Романісту нічого не дове
лось бн видумувати. Життя дало йому в 
руки і план майбутнього роману, і канву, 
І захоплюючий сюжет.,.». Ці слова поста 
Павла Антокольського змогли б стати епі- 
графом до повнометражної біографічної 
стрічки «його звали Хо Ші Мін», зйомки 
якої закінчені на Центральній студії доку, 
ментальних фільмів у Ліоскві.

Автори фільму - сценарист Ігор !цк°в і 
режисер Катерина Вермишева — засоОимн

ЛЮДИНА
НЕЗВИЧАЙНОЇ
ДОЛІ

рими очима. Він нахиляється над машин
кою, заглиблюється в роботу.., З екрана 
доноситься його розповідь про себе: «Я на
родився за десять років до початку пашо- 
го віку. Батько, сільський учитель, дав ме
ні ім’я — Нгуєн Тат Тхань. Я ріс у коло
ніальному Індокитаї, у селі Кім Ліси, у 
провінції Нге-Ан, у краю, який дав моїй 
країні багато солдатів і постів...»

Хо Ші Мін (по російські« — «Мудрий»)— 
дев’ятнадцяте партійне Ім’я людини, за 
плечимз якої велике і нелегке життя тру
дівника, борця, революціонера-інтернаціо. 
наліста. Двадцятирічним юнаком, який 
мріяв знайти щасливу землю, де немає 
пригноблених, поїхав до Франції. «Мене 
прнютив, — говорив Нгуєн Тат Тхань, — 
Париж бідняків. Тут я вчився справжньої 
солідарності всіх бідних і обездоленнх...»

На фотознімку тих років — відкрите муж
нє обличчя молодої людини з ясними уваж
ними очима. У дев’ятнадцятому році в’єт
намський патріот приїхав у Всрсаль і звер
нувся до міністра і генералів. які роз
кроювали карту світу, з вимогою дати не
залежність його батьківщині, всім коло
ніям.

Одне із унікальних фото — Нгуєн Ай 
Куок (нове ім’я Нгуєн Тат Тханя) виступає 
ял Турському з’їзді Французької соціаліс
тичної партії. Саме тоді, у двадцятому ро
пі, група соціалістів визнала Ленінський 
Третій Інтернаціонал І створила комуніс
тичну партію Франції. Нгуєн Ай Куок етап 
комуністом. У січні двадцять 
року, у траурні дні прощання

Завжди, коли йду на самоті, легко мріється. Моїм думкам тоді ис заважають дорослі 
своїми легковажними запитаннями на кшталт: «Скільки тобі років? Ти маму любиш? А 
татка?»

До речі, йду я пс на прогулянку. Не така я людина, щоб даремно марнувати дорогоцін
ний час. Десь мене давно панікують веселі вихованці.

А сціг і, справді, такий привабливий, що так і хочеться викачати снігову бабу. Але цс 
потім. А зараз...

А зараз для моїх улюблених сиіііічок поставимо обід. Якщо ж прилетять і пернаті беш- 
кетникн-горобці, то хай теж пригощаються. Я не скупий.

Фото В. ШУРЛПОВА.
J

@ СПОРТ

ПОСТРІЛИ 
НА 
ЛИЖНІ

СУМИ. (РАТАУ). Тут закін
чився чемпіонат Центральної 
ради ДСТ «Авангард» з біат- 
лона, який включав 20-кіломет- 
рову лижну гонку із стріль
бою та естафету. Першість 
завоювала команда Сумської 
області, на другому місці — 
кияни, на третьому — лижники 
Харкова. В особистому заліку 
чемпіонами стали: серед чоло
віків — майстер спорту Іван 
Суровцев (Київ), серед юніо
рів — сумчанин Віктор Руса
нов.

Віктор Руса-

• СПОРТ о СПОРТ

ФІЛЬМ РАДЯНСЬКИХ КІНОДОКУ
МЕНТАЛІСТІВ ПРО ХО ШІ МІНА

документального кіно відтворюють на екра
ні сторінки життя і діяльності полум яного 
революціонера ленінської школи, першого і 
незмінного президента Демократичної Рес
публіки В’єтнам, вірного друга Країни Рад 
Хо Ші Міна. їм удалось розшукати рідкіс
ні, які у більшості ніколи раніше не публі
кувались у кіно- і фотоматеріалах. У фільм 
увійшли документальні кадри, зняті в різні 
роки радянськими і в’єтнамськими кіно
операторами. У ньому використані матерія, 
ли Інституту марксизму-ленінізму при ЦК 
КПРС, Держфільмофонду СРСР, Централь
ного держапного архіву кінофотодокумеи- 
тів. зарубіжпої кінохроніки.

На екрані — невеликий будиночок. На 
відкритій веранді — стіл з друкарською 
машинкою. До нього повільно підходить 
стара людина з дивовижно рухливими доб-

четвертого 
,—,, , „...................... З Іллічем,
він приїхав до Москви. «Правда» опубліку
вала його схвильовану статтю, присвячену 
пам’яті Леніна

Москва назавжди ввійшла в життя в'єт
намського революціонера. Кінокамера по. 
казус радянську столицю тих років.

З трибуни коніресу Комінтерну делегат 
VII конгресу Нгуєн Ай Коук заявив:

— Скоріше патріотичні спонукання, ніж 
ідеї комунізму, привели мене до Леніна... 
Та крок за кроком у боротьбі я зрозумів, 
що лише соціалізм і комунізм зможуть 
звільнити народи...

Фільм «Його звали Хо Ші Мін» яскраво 
І образно розповідає про людину незвичай
ної долі, вірного друга Радянської країни, 
комупіста-іптерпаціоиаліста, солдата і пое
та (з екрана лунають рядки його віршів!) 
товариша Хо Ші Міна, світла пам’ять про 
якого буде вічно жити в серцях людей доб
рої волі.

М. ТАТАРИНОВ. 
(АПН).

Бер’єса 38,87, встановлений тут 
па катку Медео, протримався 
чотири дні.

ДРУГИЙ
МАТЧ —

ПЕРЕМОЖНИЙ

новин 
РЕКОРД

січня. (ТАРС
3S.73 секунди

500 нетрів

АЛМА-АТА, 29 
— КазТАГ). За 
пробіг сьогодні 
23-річппй армієць з Підмоско
в’я Валерій .Муратов на між
народних ковзанярських зма
ганнях, на приз Ради Мініст
рів Казахської РСР з участю 
скороходів НДР, Нідерландів і 
Радянського Союзу. Це — но
вий світовий рекорд. Попе
редній рекорд шведа Хассе

А
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 

ЧЕТВЕР, 5 лютого. Перша 
програма. 11-00 — ТслевістІ,

• МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2*45*39, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор* 
ту — 2-45*35, решти відділів — 2-45*36.
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ЩАСЛИВА 
ТРАСА 
СВІТЛАНИ 
ЯКОВЛЄВОЇ

СЛАВСЬКЕ, Львівської облас. 
ті. (РАТАУ). Золоту медаль пе. 
реможішці в спеціальному сла
ломі вперше завоювала третьо
курсниця Київського інституту 
фізкультури Світлана Яковлє- 
ва. Упевнено і чітко двічі 
пройшла вона трасу довжиною 
•150 метрів з перепадом висот 
150 метрів, показавши час — 
1.45,5. Яковлева залишила по
заду своїх землячок Сільвію 
Місанс («Авангард» — 1.51,4) 
і Віру Стельмах («Динамо» — 
1.55,0).

Командну перемогу в спе
ціальному слаломі завоювали 
студентки. За сумою двох ви. 
дів триборства лідирують 
спортсмени «Авангарду».

Сьогодні останній день 
змагань гірськолижників рес
публіки, які проходять за 
програмою VI зимової спарта
кіади. Чоловіки й жінки зма
гатимуться в швидкісному 
спуску.

БЕЛГРАД. (ТАРС). Свій 
другий матч у цьому сезоні 
футболісти збірної СРСР з’* 
грали в югославському міст?. 
Шибеник. їх суперником буліі 
місцева команда «Шибеник», 
яка виступає в другій ліз/ 
першості Югославії. Збірна 
СРСР перемогла з рахунком 
3:0. 2:0.

Матч зібрав п’ять тисяч гля, 
дачів.

ПЕРЕМОГЛИ 
ВОРОШИЛОВГРАДЦІ

ВОРОШИ Л енШ’ І’ А Д. 
(РАТАУ). Тут трпвйкЯЬ ІГР« 
третього туру волейбольно* 
першості країни. Після се
рії невдач перемогу зДО- 
була ворошнловградська «Зір« 
ка». В поєдинку, який тривав 
більш як дві з половиною го. 
днин. вона перемогла Х°РК%* 
ськнй «Буревісник» — J:zt 
10:15, 15:2, 15:11, 11:15, 11:12.

Красину і змістовну гру НІР? 
Демонстрував чемпіон країн« 
алма-атннськиї) «Буревісник».

(К). 11.10 — Музичний теле
фільм. 12.00 — Художній фільм 
♦Поворот». (Кіровоград). 17.00 
— Книжкова полиця. (Кірово
град). 17.15 — Кольорове те
лебачення. Г. Матвсев «Чарів
на колола», Спектакль дитя
чого театру ляльок Палацу 
культури Київського залізнич
ника. 18.00 — Програма пере
дач. 18.05 — Для школярів 
«Спортивна юність», (Ленін
град). 18.50 — Ленінський уні
верситет мільйонів. «Історія 
КГІРС», Роль партії у ство
ренні матеріально-технічної 
бази комунізму». (М). 19.00 — 
Чемпіонат Європи з фігурного 
катання. Парне катання. До
вільна програма. (Ленінград). 
21.30 — Інтербачення, Програ* 
ма кольороиого телебачення. 
«У світі тварин». (М). 22.30 — 
О. Ольшапський. «Остання 
ніч». Монтаж спектаклю па-

родного драматичного театру 
Палацу культури 1мі,Гпп” — 
(Дніпропетровськ). -длл’ 
Тслевісті. (К).

П’ЯТНИЦЯ, в лютого. 1ІЄО* 
ша програма. 11.00 — ТслС1‘’$,;« 
11.10 - Телевізійник ХУДО*»'? 
Фільм. 12.20 — Першість СГЯІ/ 
Європейської ліги з 
ного теніса (СРСР -У' 
на). 13.20 - Новин»- (М). іу-Й 
— Паша афіша. 10-40 — 11 
пи. (М). 16.45 - 
«Подвиг», (М). 16.55 — 
за днем». (Кіровоград . ' 
Естафета повіпі. <М). 
Програма передач. -•
«Піонерів». (М). 19-00 
бачення. Чемпіонат Європ г 
фігурного катання. иЛТ,
вільна програма.1 о і- 
23.00 - Т«свісті.^^3;‘%5 
Молодіжпа програма -а 
ляд». (Включення Мико-1- 
та Ужгорода). -_

Редактор В. ПОГРІВ»*!!


	1182-1p
	1182-2p
	1182-3p
	1182-4p

