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ВИПРОБУВАННЯ
І ПРАЦЕЮ
У ці липневі дні у містах і селах, па майданчиках
новобудов і колгоспних полях, за штурвалом комI банна і кермом трактора можна побачити бронзовоI чолих, енергійних юнаків і дівчат у спецівках із на
писом, яким вони так гордяться — «СБЗ-82». Беруч
кі до роботи, бадьорі, ще
не забувши хвилювань
минулої екзаменаційної сесії, молоді
вирушили на
передній край одинадцятої п’ятирічки. «Даєш третій
трудовий», «Ударному літу — ударні ритми» — та
кі гасла читаємо ми там, де трудяться студенти.
Нинішнього літа дві
з половиною тисячі бійців,
об’єднаних у 91 студентський загін, працюють в ос
новному на території нашої області. Завдання перед
студзагонівцямн поставлені складні і відповідальні:
! спорудження тваринницьких комплексів, будівницт
во Липнязького цукрового заводу, збирання сільсь
когосподарських культур. Добре
зарекомендували
себе механізовані загони з числа учнів Кіровоградсь
кого технікуму механізації сільського господарства і
загони санітарів, до складу яких входять майбутні
медичні працівники.
За межами області
нині перебувають три СБЗ:
«Електрон» Кіровоградського інституту сільгоспма
шинобудування та «Альтаїр» Кіровоградського педа
гогічного інституту працюють у Тюменській облас
ті, а студзагонівці Кіровоградського
льотно-штур
манського училища — у Хмельницькому.
Що спонукає хлопців і дівчат працювати в СБЗ?
В першу чергу непоборне бажання бути
причетним
до всього, чим живе наша країна.
А ще майбутній
спеціаліст — інженер, педагог, будівельник, механі
затор — хоче покласти і свою цеглину, хоче залити
свій, особистий кубометр бетону, допомогти батькам
вирощувати і збирати хліб. Певно, саме
тому ниві
особливої популярності серед студентства набули за
гони комуністичної праці. Піонером у цій
добрій
справі став загін «Корчагінець» факультету інозем
них мов педагогічного інституту. Молодь трудилася
на збиранні фруктів і овочів, а під час жнив на току
колгоспу імені Леніна Знам’явського району. У віль
ний від роботи час — лекції і концерти для жителів
Суботців, цікаві конкурси і вікторини, лялькові вис
тави для малюків. І нинішнього року корчагінці зно
ву ж у цьому колгоспі, а за їхнім прикладом у вузі
появилися ще два
подібних загони — «Полум’я»
(місце його розташування — колгосп «Росія» Новоукраїнського району) і «Спектр» (він виїхав па сільгоспроботи у колгосп імені Калініна ІІовоархангельського району).
Трудове літо-82 стане пам’ятним і для 25 болгар
ських студентів інституту початкових учителів імені
Тінн Кіркової з м. Толбухіна, які незабаром приїдуть
па Кіровоградщину. Вони разом зі своїми українсь
кими ровесниками допомагатимуть трудівникам кол
госпу імені Леніна Знам’явського району у жнивах
і збиранні фруктів та овочів.
Візитом-відповіддю буде виїзд до НРБ студентів
Кіровоградського педінституту, які теж трудитимуть
ся разом із болгарськими юнаками і дівчатами.
Скрізь встигають хлопці і дівчата у будзагонівській формі. Без їхніх роботящих рук, щирих сердець,
веселої вдачі не обійтися ні на будові, ні в сільсько
му господарстві, ні на будь-якому іншому важливо
му об’єкті. Зразки самовідданої праці
з. року в рік
демонструють бійці СБЗ. Торік, приміром, старшо
курсника КІСМу Сергія Лушникова і випускника Кі
ровоградського технікуму механізації сільського гос
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ПІСЛЯ ДОЩУ
Секретар комсомольської
організації радгоспу «Устпнівський»
Володимир
Рибчснко вийшов тоді у
дощ,
зупинився
серед
жнивного поля, довго ди
вився на вистиглі пшени
ці, що сумирно плакали на
безвітрі, на глибоченькі
вже калюжі, зрябілі під
дрібними краплями, і ду
мав. що після такої него
ди треба буде чекати йе
менше, як два-три дві,
щоб земля протряхла.

Хлібороби наполегливо
готувались
до збирання
зерна. Косовиця почалася
дружно. Комбайнери дру
гого збирально-транспорт
ного загону за перший
день скосили озимий яч
мінь на 38 гектарах і на
молотили 1550 центнерів
зерна.
Дощ не вщухав дві доби
пі на хвилину. Хлібороби
вже почали непокоїтись,
але минулого недільного
вечора хмари враз віді
йшли за небокрай.
І ось комбайни знову в
полі.
Секретар
комсо
мольської організації роз
повідає:
— Торік у пас було два
комсомольсько • молодіж
них комбайнових екіпажі.
Нині — чотири. Саме вони
сьогодні першими після до
щу вийшли в поле. Мико
ла Кравчина і Григорій

(Закінчення на 2-й стор.).
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РАЙКОМ І ЖНИВА
Жнива — завжди екза
мен на хліборобську зрі
лість. Цьогорічна ж кам
панія особливо важлива,
бо проходить після трав
невого (1982 р.) Пленуму
ЦК КПРС і
є кроком на
шляху до втілення в жит
тя Продовольчої програ
ми.
Вже перші повідомлен
ня з полів свідчать, що
молодь готова до бороть
би за великий хліб. Успіш
но працюють молоді жни
варі колгоспів імені Ле
ніна, імені Щорса та рад
госпу імені Карла Маркса.

Ян і в минулі роки, по
стійно нурсує господарст
вами району агітпоїзд У
його складі — три лекто
ри райкому комсомолу,
агітбригади районного Бу
динку культури і клубу за
лізничників. Безпосеред
ньо в полі організовано
культурне побутове і ме
дичне
обслуговування
хліборобів.
активісти
Ідеологічні
подбали про оформлення
агітаційних
вагончиків і
куточків на польових ста
нах. Під час коротких перепочинкіо жниварі ЗМО-

Сила студзагону не тільки в молодому ентузіазмі,
а і в організованості, згуртованості, дисципліні. І ця
сила дає подвійний результат, коли умови праці
сприяють її найвищому прояву..

і

Комсомольці
дорожать
кожною погожою годи
ною, добре
маневрують
технікою. Напруга жнив
позначилася й на
діях
ідеологічних працівників.
Зараз кожен виступ агіта
тора чи політінформатора, бесіда лектора у полі
— то сплав конкретності,
чіткості й діловитості.
Щоранку
поспішають
до комбайнів молоді по
літінформатори. Знайом
лять жниварів з новинами
в країні, у світі, інформу
ють про хід соціалістично
го змагання.
До районного
комсо
мольського штабу «Жнива-82»
вже
надійшли
схвальні відгуки про ро
боту
політінформатора
колгоспу імені Горького
Сергія Великого. Добре
працюють члени лектор
ської групи райкому ком
сомолу Микола Грищенко
з колгоспу імені Леніна та
Людмила Погоральська з
колгоспу імені
Шопсд.
котрі щодня бувають бі
ля екіпажів, закріплених
за ними.

Дяк
восьмикласника
Букварської десятирічки
Евана Ставенка нинішнє
літо
— особлиее. У
червні він
допомагав
батькові готувати «Ни
ву» до жнив.

На косовицю гороху
сімейний
екіпаж
ви
йшов одним із перших у
колгоспі і щодня доби
вається високих показ
ників.
Сьогодні
біля
правління
колгоспу
імені Калініна на честь
Ставенків піднято чер
воний прапор. Останнє
досягнення хліборобів:
жаткою
ЖРС-4,2 Алім
Іванович Ставенко з си
ном Іваном поклали го
рох у валки на площі 26
гектарів,
виконавши
денну норму на 300 про
центів.

жуть
дізнатися про хід
трудового
суперництва,
газети й
почитати свіжі
журнали.
Ми широко залучаємо
до роботи на жнивах не
тільки пропагандистів, а й
кращих
слухачів
шкіл
комсомольської політос
віти. Це значно пожвав
лює агітаційну роботу.
З перших днів
хлібо
збирання
організовано
включилися члени комсо
мольсько - молодіжних
комбайнових екіпажів у
змагання на приз райкому
комсомолу «Золотий ко
лос».
40 комбайнових і 80 ав
томобільних
комсомоль
сько-молодіжних екіпажів
працюють на полях райо
ну. І біля кожного з них
щодня бувають лектори й
політінформатори, агіта
тори. Вони теж працюють
на врожай другого року
одинадцятої п’ятирічки.
В. ВАЛАНТИР,
другий секретар Дорайкому
линського
комсомолу.

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

Комсоможьш
щоденник
жнив
ОЛЕКСАНД
РІВНА

Агітпоїзд
іде в поле

подарства Віктора Пічкура було нагороджено
відповідно медалями
«За трудову доблесть» і
«За трудову відзнаку».
Успіхи будзагонівців області були б іще вагоміши
ми, якби до початку літнього семестру старанно го
тувались не тільни студенти, а й організації, з яки
ми укладаються трудові
договори. Так, ПМК-135 і
ПМК-138 тресту «Кіровоградсільбуд», у колгоспі іме
ні Фрунзе Новоукраїнського району і радгоспі «Тре
тій вирішальний» Новгородківсьного району не підго
тувалися як слід до прийому студентів. Тут та в де
яких інших організаціях бійцям СБЗ не створено
нормальних житлово-побутових умов,
могли б бути
кращими і забезпечення фронтом робіт, будівельни
ми матеріалами тощо.

ЙІЇ4ЛЇЛ1Ї?

ЮВІЛЕЙНОГО ШУ!
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Дощ пішов густий, важ
кий, і скоро земля розкис
ла, зробилась в’язкою. Об
ложні хмари суцільною пе
леною заступили небо, і
жнива, яких так давно
виглядали, обірвались не
сподівано і, здавалось, на
довго. Комбайни зносу по
вернулись на тракторний
стан, стояли охололі після
недавнього
хлібозбору,
чекали сонця.

■•■."

ОЛЕКСАНДРІЯ
22 агітбригади і три
агітпоїзди
виїжджати
муть
щодня на поля
господарств району до
хліборобів. У перші дні
жнив культармійці вже
побували
в
колгоспі
імені
Калініна, Олек
сандрійському радгоспітехнікумі.

І

Позавчора
агітпоїзд
завітав до жниварів кол
госпу імені
Гагаріна.
«Хвала робочим рукам»
— так
назвали гості
свою зустріч із колгосп
никами. Цікаву лекцію
прочитав лектор Олек
сандрійського райкому
партії
В. М. Юрченно.
Хліборобів обслуговува
ли учасники агітпоїзда,
представники комбінатів
громадського
харчу
вання і побутового об
слуговування.
Культар
мійці районного будинку
культури
виступили з
концертною програмою.

ОНУФРІЇВНА

МОКНЕ ЗЕРНО
Механізатор
колгоспу
«Дружба»
Бобринецьного
району Олександр Яловенно вже з півгодини стояв
під дощем. Щулився, нер
вово
поводив
'плечима
(текло за комір), але терп
ляче чекав підмоги. Непо

— А мені брезент не ви
далік, у кюветі,
застиг
, .
його ЮМЗ
з причепом, дали.
Ще
довго
механізатор
вщерть завантаженим зер
чекав. А дощ усе
йшов:
ном пшениці нового вро на буряковий лан, що роз
жаю.
кинувся поблизу, на вузь— Що сталося? — запи ну смужну асфальтівки,
на нічим
не
прикрите
тали ми у тракториста.
— Містна не відремонту збіжжя...
вали, тому й загруз...
М. ПОЛІЩУК.
— Чому ж зерно не на
Фото В. ГРИБА.
криєте?

Першим у
колгоспі
імені XXV з’їзду КПРС
вивів свій СК-6 на пря
ме
комбайнування на
ставник молоді Іван Іва
нович Охинько.

За день
він
зібрав
озимий
ячмінь на 9,2
гектарах і намолотив 216
центнерів зерна. На ве
терана рівняються чле
ни
комсомольсько-мо
лодіжних
екіпажів
господарства.

V

2 crop,

«Молодий комунар»
□

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

I Міцніють
сомольсько-молодіжпі екі руки у труде
пажі прагнуть уже сьо

годні.
Латаніок кілька років зай
— Для мене ці жнива
мають па жнивах чільні стануть справжньою прак
місця у районі, а Петро тикою, — сказав перед за
. Корнілов і Олександр Гіо- ходом у загінку Олександр
цілуйко
жнив.удатцмуть Поцілуйко. — Комбайн ме
уперше.
ні готував батько, Володи
Р/І, Кразчина
зупинив
на-1
комбайна на мить, не даю мир Гиатович, добре
чи передишки двигунові.
лаштував — я вже кілька 1
— Тільки пройшов кіль разів перевіряв усі меха-а
ка загінок, загорівся саме
роботою, а зи зупиняєте,— нізмй.
' доброзичливо усміхаючись,
Комсомольський сскренамагався перекричати ро.
тар перед стартом провів
кіт двигуна комбайнер.
— Як жнизується? — за коротку бесіду з молоди
питав Рибченно.
ми учасниками першого
— З настроєм, — аідпоI
віз хлопець. — На повну жнивного дня. І кожен з
ШВИДКІСТЬ тільки не мож- них говорив упевнено: на
I
на ще йти: дощі недазні рощувати темпи жнив го
даються взнаии. Черел це тові, настрій чудовий. А
І
й шоферам
роботи
сьо
вже через кілька годин во
годні буде небагато.
Він махнув нам рукою, і ни підтвердили свої слова
комбайн,
роззернувшись, на ділі. Без простоїв праі
пішов
до протилежного
цювалй комбайнери, мо1
нраіо загінки.
Ри— Роботи й шоферам бу- лоді шофери Василь
, де. достатньо, — поправив жук, Сергій Гуцало, ПетКравчину комсомольський
Прн' 'Ватажок. — У господарстві ро Литвин, Сергій
за останні рони навчились луцький, Іван Гашевський.
маневрувати технікою.
Ми покинули жнивне по
Два
збирально-тран ле, коли сонце слало над
спортних загоїш радгоспу ним останні промені. І ку
в комплексі проводити палися вони у гінких ячме
муть жнива. Сьогодні в нях і пшеницях, у терпкій
полі чотири «Ниви», завтра ;■ куряві першого хліборобжнивний лан виповниться .ського свята.
гулом двадцяти двох ком
В. БОНДАР. І
байнів. Апогей хлібозбору
і ще попереду, але досягти • Радгосп «Устинівський»,
Устинівський район.
І , високих,результатів ком-

Позавчора в Кіровогра
ді відкрився республікан
ський конкурс юннх ріль
ників, садівників, овочів
ників, присвячений 60-річ
чю утворення СРСР.
У ньому беруть участь
78 переможців обласних і
районних змагань з усієї
республіки.
Вчора був найвідпові
дальніший день програми.
Рільники змагалися на по
лях Кіровоградської об
ласної дослідної станції,
садівники — в колгоспі
імені Леніна Знам'яиськоГО, ОВОЧІВНИКИ — в селі
Аджамці Кіровоградського
районів.
А ще учасники конкурсу
ознайомилися з діяльністю
учнівських
виробничих
сш
оригад богданівської
То І імені и, І. Леніна та
серадНоагородкіаської
ньої школи № 2, провалн
трудовий десант у колгоспі імені Леніна Знам’янського району.
Цікава
і різноманітна
була культурна програма.
Запам’яталися
школярам
вечори дружби, трудової
слави, екскурсії по
Кіро
вограду і на хутір Надію.

Сьогодні конкурс закін
чився.
О. СКИРЇАНЬ.

І

Kj

Керуючись почуттям інтернаціональної солідарнос
ті з ліванським і палестин
ським народами, що зазна
ли імперіалістичної ізраїль
ської агресії, яку активно
підтримують Сполучені Шта
ти Америки і з результаті
якої є волика кількість
жертз серед /хирного насе
лення, ЦК 8ЛКСМ і КАЛО
СРСР прийняли рішення по
дати безоплатну допомогу
потерпілим зід агресії.
Вантаж, який включає па
латки, ковдри, буде най
ближчим часом надіслано
літаками Аерофлоту. ВЛКСМ
також прийме влітку цього
року в піонерські табори
Радянського Союзу ліван
ських і палестинських дітей
із- сімей, які потерпіли від
злодіянь ізраїльської во
яччини.

(ТАРС),

Промайнули шкільні ро
ки. Настав час вибирати
дорогу в житті. Цікавих і
необхідних професій бага
то. На молодих і праце
любних чекають будови,
заводи і фабрики. Але чи
не найбільше наших рук
жде село. Тс село, де нині
реалізується Продовольча
програма, схвалена трав
невим (1982 р.)
Плену
мом Ц1\ КПРС.
Всі ми виросли в селі.
З дптииеїва привчені до
праці. В нашій школі ство
рили ланку юних тварин
ників, у складі якої я пе
ребувала більше
трьох
років. Мн
допомагали
старшим доглядати і доїти
корів, годувати курчат на
колгоспній птахофермі.
У кінці навчального ро
ку па
комсомольських
зборах класу
відбулася
серйозна розмова про те,
чим допомогти
сьогодні
рідному колгоспу.
Вісім
випускників вирішили за-

У Кіровограді відбувся урочистий марш-парад ви
пускників професійно-технічних учигіиЩ обласного
центру.
Щороку заводи, фабрики, будови,
підприємства
по&уту^ сфери торгівлі поповнюються молодими
кваліфікованими працівниками — колишніми учня
ми ШУ міста. Шість училищ (три середніх і три текМічмик) готують спеціалістів 43 професій. На «Чер
вонім зірці» і телеграфно-телефонній станції, у буді
вельних організаціях і в перукарнях,
на взуттєвій
фабриці
і виробничому швейному об’єднанні —
скрізь успішно трудяться вчорашні учні навчальних
закладів системи профтехосвіти.
..„•Того дня радісний на
стрій буз у вихованців ПТУ
1?82 р.оку. У святковій ко
лоні вони прийшли до па
м'ятників Є» М. Кірозу та
В.. І; Леніну, до ПІДНІЖЖЯ
якик поклали квіти. ‘
А потім відбувся уро
чистий мітинг.
Його зідкрив начальник обласного
управління йрофтахосвіти
М. П: Жаліс.
Він на'даа
слово випускникозі проф
техучилища № 4, керівни
кові бригади
слюсарівсклздальників
заводу
Р^1®рвона зірка», Герою
Соціалістичної Праці де
путатові міської Ради на
родних депутатів Олексію

Олексійовичу
Кошурку
учениці МПТУ № 2 імені
Героя- Радянського Союзу
О. С. Єгоро&а
делегату
XXIV з’їзду1 комсомолу
України Ірині Ісковій, пер
шокурсникові середнього
професійно - технічного
училища № 8 Андрію Ритику, секретареві партій
ної
організації ’• тресту
«КірОзогрйдміс ь к б у д»
Анатолію
Серґійбзйчу
МармелюКу.
У
марш-параді взяли
участь секретір' Кірово
градського'
міськкому
партії
А. О.' Кошелєза і
перший секретар обкому
комсомолу І. О. Шевчен
ко. '

Дев’ять років тому при
йшов Віктор Прокопець
на Світловодський ордена
Трудового
Червоного
Прапора завод чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР.
Влаштувався
учнем пла
вильника у
цеху № 8.
Змінний майстер Володи
мир Ш9мгин, інші досвід
чені плавильники
допо
могли
юнакові освоїти
складна обладнання, тех
нологію плавок.
1 скоро Прокопець став
кваліфікованим
робітни
ком. А коли на заводі по
чали впроваджувати вазівську систему роботи,
стзорюючи великі брига
ди плавильників, Віктора
направили у комсомоль
сько-молодіжну
бригаду
Миколи Петроза, до якої
входить 40 плааильникіз.
Одразу вжився в колактиз
новачок. Товариші обрали
Прокопця своїм групкомсоргом.
Не все спочатку йшло
добре. Іноді виходило з
обладнання. Хлоладу
порадившись
із
пець,
бригадиром, організував
роботу так, щоб лагодити
його своїми силами. В та
ких випадках плазильники
допомагають наладчикам
Григорію
Тонкозському
та Івану Кушніру. Заздяки
цій злагодженості прак
тично не буває простоїв
плавильних печей. А тому
колектив бригади, як пра
вило, доведені
завдання
виконує На 125—130 про
центів,комсомольський
ватажок доводить свій по
казник до 140—150 від
сотків.

На ззаоді передового
плавильника В. Прокопця
прийняття в члени КПРС.
Одержу'-очи у міськкомі
партії партійний квиток,
він сказав:
що
— х
щасливий,
Тепер
стаз кжмуністом.
з подзійпрацоз втиму
ною енергією.
Зкгнзчінвшись
в соціа-

чи гідну зустріч 60-річчю
утворення СРСР.
Нині плавильники ком.
СОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНОЇ
бригади працюють в ра
хунок лютого 1983 року
здають продукцію 3 пер
шого пред'явлення.
Свій досвід роботи МО
ЛОДИЙ комуніст В. Прокопець
передає юнакам,

ЗАВТРА ДЕНЬ МЕТАЛУРГА

лістичне змагання за гід
ну зустріч 60-річчя утво
рення СРСР, плазильники
бригадзобов’язалися
план двох років одинад
цяте- п’ятирічки виконати
до відкриття
XIX з їзду
ВЛКСМ. 1 впорали дворіч
ну прот-раму на десять
наміченого
днів іриніше
строку.
По праці й шана. Молодь заходу обрала групкомсорга делегатом XIX
з’їзду ВЛКСМ.
Комсомольсько - молодіжка бригада — нонолітний голектив, у гкому
ПЛІЧ-О-ПіЛІЧ трудиться ро
сіянин Олександр ВзсильЛАхкола
єв,
унераїнці
Празлсудько та Михайбілорус
ло
.-Ковтун,
Ізан Зумов, представники
інших
нац’ональностей.
Трудяться ударно, готую-

лишитйся
працювати
механізаторами,
інші
вступатимуть до сільсько
господарських навчальних
закладів, а я та мої попо
други Світлана Ром а і іова, Люда Гладка та На
дя Чудпнович будемо пра
цювати доярками. На фер
мі колгоспу імені Чапае
ва створимо комсомольсь
ко-молодіжну ланку. Вод
ночас будемо працювати
вожатими виробничника
ми в школі. Візьмемо
шефство над шкільною
ланкою юних тваринників,
щоб підготувати нову змі
ну доярок. І самі вчитимемося заочно.
Нелегко у сімнадцять
років зробити правильний
вибір. Але ми
впевнені,
що зробили його.

які щойно
переступили
поріг
підприємства, —
Володимиру
Салихову,
Миколі
Русину, Миколі
Горничу. Портрет ударни
ка комуністичної
праці
Віктора Прокопця неод
норазово був
на Дошці
пошани цеху № 8.
Члени бригади спільно
відзідують концерти, вис
тави, кінофільми.
Влітку
на моторному човні Про
копця плавильники здійс
нюють
подорожі руко
творним Кременчуцьким
морем.
Своє професійне свято
— День металурга —
плавильники
комсомоль
сько-молодіжної бригади
М. Д. Петроза зустріча
ють новими виробничими
успіхами.
М.

ВЕИЦКОВСЬКИЙ.

м. Саітловодськ.

>
Ком с О М 0лець
Олександр
МОЛЧАНОВ
працюе
фрезерувальником
У
цеху
№
11
Світлово д с ького
заводу
чистих металів.
Він один
із
кращих моло
дих робітників
підприємства,
Фота
В. ГРИ5А.

Ольга ЖОСАЦ
випускниця Грузькізської середньої шко, ли.
Кіровоградський
район.

Федір Васильович Сороколіт недавно працює
директором школи-інтернату. І ось тут трапилася
надзвичайна подія — не
відомо куди зник учень
Льоня Гірчак. Через кіль
ка днів ного затримала
міліція аж у КуйбишевІ—

Хірурги
видалили
один осколок...
Нова
повість Євмена
Доломана «Урок мужнос
ті» присвячена вихованню
підростаючого покоління.
Перед нами дві долі —
доля спроти-підлітка во
єнних літ Федька Сороко-

УРОК МУЖНОСТІ

учитель Іполят Мар Яко
вич нг зміг пробитися до
наших і повернувся з се
ло. У його речовому міш
ку лекало зерно
нового
сорту пшениці. Його Федько Сорс- коліт доніс до на
ших і передаз
у надійні
руки. З батьком, якого

ТВОРИ НАШИХ
ЗЕМЛЯКІВ
'»■■мав

тримав курс на Тюмень,
літа переплітається з до
весь час розшукував, так
де, як розповіли, працю
лею такого ж за віком
і ке зустрівся — загинув
вав його батько. Директор
школяра вісімдесятих ро
танкіст Василь Сороколіт
намагається дізнатися про
ків — Льоні Гірчака/
у неріаіЕому бою під Запо-і
причини його вчинку. Від
... Проводжати мобілі
ріжжя«., спрямувавши па
повідь хлопця була дещо і зованих до армії вийшли,
лаючий танк на ворожі
несподіваною:
вирушити
мабуть, усі мешканці се
цистернхд. Федько став си
у мандрії на пошуки бать
пом гайкової бригади,
ла. Підводи, оточені на
ка його спонукав приклад
товпом, потяглися до рай
згоден — хоробрим розсйого директора.
центру. Фсдькові СорокоВІДІГІІіЮМ.
А почалося асе з уроку
А що ж Льоня Гірчак?
літу тоді й на думку не
мужності, па
який .учні
спало, що він уже більше
Однієї зимової ночі вода
запросили Героя Радянсь
не побачить батька. А че
затри (••’.а підзал
ішколк.
кого1 Союзу ‘ Романа Рорез кілька
днів важкий "вже ріастуїтала до яцякіз.
маичепк'а. Саме він і пові
громовий гуркіт із страш
з
про дуктдмн. Хдеаецк
дав учням про колишньо
ною с’и’лоїо струсонув зем
мерщій. кшввея в отвір
го енна танкової бригади
лю. На’ місці. їхньої хати
ВІіЮНЦЯ.
приземку.ватаго
ФедЬка Сороколіта — ни
залишилися руїни...
Кри-жа-і іа вода
обпекла
нішнього директора. Ди
Якийсь час по загибелі
тіло. Н авіть дихнути
— було
ректору на уроці мужнос
матері і сестрички Фсдько
важкої Дьоия піраув і
ті побувати не пощастило:
жив паче
у суцільному
закрутив крав..
зимові канікули і першу
мороці. Та одного дня на
В
обр.азі
директора
декаду третьої чйерті про- і хлопчаче плече лягла чи
інколи С^рсчоліта вбрано
лежав у госпіталі для ін- . ясь гаряча рука, що нага
кращі риса радянського,
вал і дів Вітчизняної йіЙИи. | дувала батькову. Старий
педагога. Федір В»снль£>т

вич сміливо
бореться з
формалізмом і консеризтизмом у роботі, прагне
аби його вихованці зро
стали працьовитими, чес
ними. А тему так енергій
но береться за створення
табору праці і зідпеаднку»<4
Він добре розуміє — до
помогти молодій людяні
обрати професію до душі,
щоб труд приносив їй ра
дість — обов’язок учите
ля.
Все, про що розповіда
ється з книзі, відбуваєть
ся на
Кірозоградщніїі.
Є. М. Доломан тут виріс.
І працюючи над повістю,
звернувся до багатої пе
дагогічної спадщини В. 6.
Сухомлішського.
Ф. В,
Сороколіт чимось нагадує
добротзорця з Павлиської
середньої школи: обидва
пройшли нелегкими ■ фрон
товими дорогами, гдісталц
тяжкі поранення, обидва
наткиенно боролися за те,
щоб у серці дитини па все
життя залишилися зерна
доброго, вічного, розумно
го.
О. РЯБОШАПКА,
громадський
корее«
понде^т
«Молодого ' V
комунара».

-і

«Молодий комунар»

17 липня 1981 року
•

ФУТБОЛ
І.ЕЛДЬ-ЖЖЯИ

МЛЕРЕДї«РАДИСТ»
У .розпалі
чемпіонат
Україна з футболу серед
команд
колективів фіз
культури. Відбулися чер
гові
поєдинки. Кірово
градський
«Радист» иа
стадіоні «Піонер» прий
мав спортсменів знам'япського
«Локомотива».
Матч закінчився перемо
гою заводчан з мінімаль
ним рахунком—1:0. Тепер
«Радист» у своєму активі
Має 13 очбк і очолює таб
лицю четвертої зони.
Олександрійський «Шах
тар» був гостем первомайського «Фрегата», який є
одним із лідерів
третьої
зони. Господарі поля за
били у ворота
гірників
два м’ячі,
а у свої про
пустили один.
В. ТВЕРДОСТУП.

ФОТОРЕПОРТАЖ

БОКС

ДіО£-

СЕСІЯ СЕРЕД ЛИПНЯ
їхній загін називається
«Моноліт».
«Ми — це
дружний, згуртований колектиз, де завжди і в усьо
му діє чітке правило: один
за всіх і всі за одного»,
— так пояснюють загонівці цю назву. Підтверджень
її правильності не треба
довго шукати. Варто ли
ше прийти на консервний
завод радгоспу «Устинівський» Устинівського ра
йону і побачити, як тру
дяться 26 студентів Кіро
воградського державного
педагогічного
інституту

— Влітку 1945 року в
Лондоні відбулась Між
народна
конференція
молоді. З дискусії з пер
шого
обговорюваного
на ній питання «Бороть
ба молоді за свободу і
кращий світ» була вис
ловлена
пропозиція,
котра дістала загальну
підтримку: здійснити на
практиці
нову форму
розвитку
солідарності
молодого покоління пла
нети — фестивалі. Факт,
що
ідея
проведення
фестивалів була вислов
лена
при обговоренні
проблем участі молоді
в боротьбі за мир, посзосму символічний, ос
кільки боротьба за збе
реження миру стала по
тім девізом усього фес4вального руху.
Фестиваль у перекладі
з французького — зна
чить .свято. Тут зустрі
чаються і спілкуються
один з одним
десятки
тисяч молодих
людей •
різних національностей
} політичних переконань
*3 багатьох країн. Зони
обговорюють
актуальні
молодіжні та інші проб
ами
знайомляться з
культурними, науковими,
спортивними
досягнен
ими своїх однолітків,
нарешті, просто роззамаються, співають, тан
цюють... Словом, фестивзль є фестиваль.
Перший
Всесвітній
Фастизаль молоді і сту
дентів відбувся
через
Аза роки з Празі. У ньо
му взяли участь 17 тисяч
Юнаків
і дівчат із 71
країни. Того ж 1947 ро
ку Всесвітня федерація
М-^юкратйчної
молоді
(8ФДМ)
прийняла рі
шення про
регулярне

53
Першість
української'
республіканської
ради
ДСТ «Трудові резерви» з
боксу сім днів проходила
в Керчі. На рингу спор
тивного залу індустріаль
ного технікуму міста-героя свою майстерність де
монстрували
більше ста
представників
шкіряної
рукавички (1966—1967 ро
ків народження) з бага
тьох міст і областей рес
публіки. Серед них були і
вихованці кіровоградських
тренерів Б. С. Тертилова
та А. Є. Дцепка. Другими
призерами
стали
наші
земляки: у напівлегкій ва
говій категорії .Володимир
Петров, а в легкій —Кос
тянтин Дудник.

імені О. С. Пушкіна. Ко помога
місцевій школі
жен їхній робочий день (бійці «Моноліту» ремон
— то сотні банок закон
приміщення і
сервованих черешень, ви тують її
терито
шень, овочів,
зібраних впорядковують
рію).

СЕМЕСТР
ТРЕТІЙ,
ТРУДОВИЙ

власними руками. Кожен
робочий
день — то
і
дружні зустрічі З комсо
мольцями радгоспу, про
читані лекції, шефська до-

проведення таких між
народних форумів.
— Що нового внесли
фестивалі
в міжнарод
ний молодіжний рух?

— З фестивалями по
в’язане народження та
кої, наприклад, форми
співробітництва і спіль-

Багате на події життя у
хлопців і дівчат з «Моно
літу». Є в ньому радощі І
невдачі,
досягнення
і
прорахунки... Та
попри
всі клопоти
і проблеми,
трудоза студентська сосія
соред липня йде розмі
реним й узвичаєним рус
лом.

т. колія.
Фото 1. КОРЗУНА.

мисно зволікали оформ
лення віз.
А деякі де
легати навіть
піддава
лись репресіям. Так, на
передодні IV Всесвітньо
го фестивалю молоді і
студентів, який проходив
1953 року в Бухаресті,
за свої антивоєнні
ви-

’ В. ША5АЛ5Н.

тивалю.
Хочу згадати
принагідно останній за
рахунком XI
Всесвітній
фестиваль молоді і сту
дентів у
Гавані
(1978
рік). Країна проведення
— Куба визначила і са
му його спрямованість.
Він приділиз велику ува-

слуховувалися показання
свідків, котрі звинувачу
вали геноцид, расизм,
мілітаризм, демонстру
валися звинувачувальні
фото- і кінодокументи.
Був і вирок: «Ми засуд
жуємо імперіалізм за те,
що він несе постійну за-

- РУКУ, РОВЕСНИКУ’

Згуртовуючи лави
демократичної молоді
них дій молоді, як Між
народний
підготовчий
комітет і аналогічні на
ціональні комітети.
У
ряді країн вони перетво
рилися потім у постійно
діючі інститути
моло
діжного руху,
котрі і
донині вносять великий
вклад у боротьбу моло
ді за мир.'
. ,‘
Дуже скоро МОЛОДІЖ
НИЙ
фестизальний рух
сгаз частиною «доросло
го» міжнародного руху- ;
Згадаємо
хоча б, Що
учасники перших фести
валів збирали підписи
під знаменитою
Сток
гольмською
відозвою,
яка вимагала заборони
атомної зброї.
— Мабуть,
у станов
ленні фестивального ру
ху були й труднощі?

_ Ефективність цього
руху швидко 'зрозуміли
на тільки його дру^*. а й
вороги.’ Делегатам оагатЬох'країн
влас'гі ство
рювали
всілякі пере
шкоди;
наприклад, зу-

грозу народам, прагнучи
затримати
прогрес
людства навіть ціною йо
го знищення...»

35 років тому, 20 липня 1747 року,
відкрився
перший Зсесвітній фестиваль молоді і студентів.
Про розвиток фестивального руху кореспонден
тові АПЯ розповідає заступник голови Комітету
молодіжних організацій
(КМО) СРСР Сергій

словлюзання був кину
тий у
в’язницю
член
французького
націо
нального
підготовчого
комітету
активний бо
рець за мир Анрі Мар
тен. Молодь Франції та
інших країн почала кам
панію за його звільнен
ня. До
цієї
кампанії
приєднались усі учасни
ки Бухарестського фес
тивалю. Власті змушені
були прислухатить др
голосу молоді — Анрі
Мартен був звільнений
і прилетів у Бухарест...
— Що
включають у
себе програми фестива
лів?

— Вони дуже різно
манітні і
змінюються
від фестивалю до фес-

гу проблемам,
котрі
хвилюють молодь країн,
ЩО роззизаються, —.лік
відації неписьменності,
голоду,
встановленню
справедливих міжнародних відносин. Великою
популярністю
користу
валися, зокрема, диску
сійні міжнародні центри,
їх на Гаванському фес
тивалі було п’ять: Між
народний студентський
центр, центр антиімпереалістичної солідарності, центри мододих. ар
тистів,. спортсменів, друзів дітей.
. , . ,
Т.ут же, з Гавані, .був
створений Міжнародний
трибунал.«Молодь .зви
нувачує
. імперіалізм1'-.
На його засіданнях за-

— Яку участь бере в
фестивальному
рухові
радянська молодь!

•
і

;
■
[
’

•

— Саму пропозицію
проведення
Всесвітніх
фестивалів внесли пред
ставники
молоді п’яти
країн: СРСР, ; Канади,
Польщі,
Греції і ДаніїЗгодом
на
багатьох
фестивальних . форумах
не раз цитувалася фраза
радянського делегата на
Лондонській конферен
ції Лідії Воїнозрї,
якій
здалося дуже чітко ви
словити суть фестиваль
ного руху: «Єдність —
наш засіб, мир — наща
метр».
,ЛДені також хотілося, б
нагадати,
що. ртолиця
Радянського.
Союзу
Москва стада 1957 року
місцем проведення VI
Всесвітнього фестивалю
молоді і студентів. До
речі, він був одним із

наймасозіших за всю історію
фестивального
РУХУ — з ньому брали
участь 34 тисячі юнаків
і дівчат. Крім того, Мо
сква нераз була місцем
засідань Міжнародного
підготовчого
комітету,
паредфестивальних кон
ференцій.
За положенням фонд
кожного
фестивалю
складається із відраху
вань країн-учасниць. У
радянської молоді стало
традицією у дні. підго-:
товки до чергового фес-і;
тизалю проводити субот-;.
ники і недільники, а за-1
роблені гроші перево-«'.
дити у фонд фестивалю.''
Так, готуючись
до Га
ванського
фестивалю,^
радянські юнаки і дівча
та провели всесоюзний! |
молодіжний
суботник,! •
після якого
«в касу»!;
фестивалю
надійшло !;
більша 50 мільйонів кар-:
бозанців.
іі
Участь молодого по«:
КОЛІННЯ
СРСР у МОЛО-:
діжному міжнародному;,
русі, -і зоїхрама,• в' фес-і;
тизальному; була надав-:
но відзначена Всесвіт-! і
нього федерацією дем.о-] •
. кратичної
молоді. На'і
XIX з’їзді комсомолу,:'
який недавно проходив
у Москві, генеральний
секретар ВФДМ Міклош: і
Барабаш вручив. ВЛКСМ )
найвищу нагороду
------------- '**фе - ■;
дерації — золоту
....
. ме-'!
даль «За. ангиімперіаліс-. І
тичну солідарність у бо-\
ротьбі за мир, ‘розряд-;
ку, роззброєнні, за ,де’ мократію
і боціальі-іий ■!
прогрес, проти імперій- І ■
лізму, колоніалізму і Ае- ’
□колоніалізму». ' :
1

(АПН|.

--------- 4 стор.

17 липня 1982 року

«Молодий комунар»
__ __________

КАНІКУЛИ!______________

ВІДПОЧИНОК

І ПРАЦЯ-ПОРУЧ

Село Пантазіївка Знам янсьного району.

Фото В. ГРИБА.
ЙЭ1

«Цей місяць пролетів,
як один день. Він буз як
чудесний сон, і нам хотіло
ся, щоб він ніколи .не за
кінчувався». Так вислови
ли свої враження від по
їздки в радянський піонер
ський табір Артек п’ятеро
іидійських дітей, перемож
ців конкурсу дитячого ма
люнка, який проводитися
журналом «Країна Рад»
(його вндас в Індії ДПН).
18 років,
починаючи з
1964 року, проходять ці
конкурси, котрі стала час
тиною культурного життя
Індії. У них можуть взяти
участь діти від
10 до ІЗ
років Кількість малюнків,
що надходять у секретарі
ат конкурсу.
як правило
досягає 4—5 тисяч. Із них
авторитетне жюрі відбирає
п ять кращих, а їх автори
одержують право па по
їздку в Артек.
Сьогодні
вже налічується 85 лауре
атів конкурсу.

Ппужба трудящих Кіроеоградщини і Толбухінського округу Народної Рес
публіки Болгарії — яснрава сторінка інтернаціонального єднання. За майже
два десятиліття вона утвердилася у найрізноманітніших формах зв’язків не
тільни у сфері матеріальній, а й духовній. Це — найвищий вияв братерства.
Народ, який прагне прилучитися до надбань духу народу іншого сам збага
чується духовно.
,. ..
_ .
Цього року у видавництві «Промінь» виходить колективна збірна ~ поетів
братнього краю. Пропонуємо читачам вірші болгарського поета Генчо алатева
у перекладах Еолодимира БАЗИЛЕВСЬНОГО.

Генчо ЗЛАТЕВ

Моя любов
і тривога
Я повернусь, гаряче вкраду літо
й спалю цю осінь на його вогні.
Спалю безжально, щеб тебе зігріти,
моя кохана, у понурі дні.
Щоб ти не змерзла в люті завірюхи,
коли вони повалять напролом
і, в білі труби бухкаючи глухо,
зловісно закружляють над чолом.
Щоб навіть під навальними снігами,
серед полів сирітських і ні/лих
концертні пам’ятала ти програми
пташиних весен, весен золотих.
Тому й кажу, що на багатті літа
спалю понуру осінь цю дотла.
Мені б лише устигнути зігріти
тебе бодай іскринкою тепла.
Якщо ж не встигну, то напевне знаю,
що жаром обернуся в час біди.
В наступну ж спеку, люба, я подбаю,
щоб знов тебе зігріти в холоди.

Зачинена
земля
Асфальтом замурована давно
і громіздкими плитами бетону
земля, що пам’ятає про зерно,
про ніжний цвіт і гострий хміль озону,
їй сняться трави, теплий шурхіт піль
і бездоріжжя розвологле тісто.
Але поклало на її таріль
широку і важку долоню місто.
У той залізний і громохкий світ
вслухається до відчаю тривожно

«Молодой коммунар»

земля оця, яка вже стільки літ
нічого народити неспроможна.
:ому, згадавши про свої права,
вона тополям вилізла на спину,
поміж будинків погляд просува
і все шукає, все шука рівнину.

Зрілість
Пора спокійного уроку!
Пора дзвінкого торжества!
Під мудрим небом день високий
огромом світла напливе.
Ключ журавлиний над степами
нагадує про холоди.
А що посіяли руками
отут лишиться назавжди.
Сади вже вичерпали теми
своїх чудес на еидноті,
хіба що тільки хризантеми
ще не здаються самоті.
Пора розчахнутої брами,
в тобі та сила торжества,
яка плодами, — не словами
свої утверджує права!

До поезії
Благословенна будь, що навіть в снах
сурмиш мені невтомою-горністом,
що куций мій, несповідимий шлях
наповнюєш своїм несмертним змістом.
В будинку кожному, в імлі сльоти,
до свята піднімаючи буденне,
непояснимо прозираєш ти
і промовляєш трепетно до мене.
Грабуй мене. Бери всього, як с.
Веди й туди, де хижо прірва зяє.
Ось тільки сеітле полум’я ТЕОЄ
нехай палахкотить, хай не згасає.
Моє суворе щастя і бідо,
спали і воскреси мене із г.раху,
та будь в мені!
Душа моя — гніздо,
де кожна пісня вільна, наче птаха.

^4/774 АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛК СМ Украины.

аул. Луиачарського, 36

На украинском яэыне

іи’ДСгсе 6 і 103.
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Школярі, котрі залиши
лися на літо вдома, в рід
ному селі, вміло поєдну
ють відпочинок із корис
ною працею. В місцевому
колгоспі
імені
Леніна
хлопчики і дівчатка орга
нізували трудовий
загін,
який працює на птахофер
мі. За 15
робочих днів
сорок юних
помічників
укомплектували 50 тисяч
молодняка птиці.
Приклад у праці пока
зують бригадир
загону
Оксана Гринюк, його чле
ни Тетяна Марченко, Ал
ла Заскальнюк.
Правління колгоспу по
дбало про харчування ді
тей. Вони мають можли
вість культурно відпочити,
організувати
цікаві ек
скурсії, які влаштовує для
них господарство.
Недавно група активіс
тів і відмінників навчання
Липовеньківської
серед
ньої школи відвідала ле
гендарне
місто-герой
Волгоград. Частина учнів
відпочиває у міжколгосп
ному піонерському таборі
що розташований у селі
Лебединці.
В. ЛУГАНСЬКИЙ.

Сюжети малюнків в ос
новному пов’язані з жит
тям дітей в СРСР та Індії,
з дружбою наших країн.
Тема останнього конкурсу
— «Людина — друг при
роди». На малюнках — ді
ти, які гуляють у дріму
чих лісах, серед небачених
квітів, хлопчик, котрий не
се кудлатого пса у радян
сько-індійську лікарню для
звірів, створену
уявою
юного художника..
Ось імена переможців.
Аііту Бапга, єдина дівчин
ка в групі — із Делі,
Б. В. С. Рао — із Хайда
рабада, Боу Гунджап Даиешбхаї — із Ахмадабада,
Саііджпв Ботхра — із
Калькутти і Віїїіт Кумар
— із Делі.
На прес-конференції юні
посланці Індії відповідали
на
числеіші
запитання
журналістів, навперебій ді
лилися своїми враження
ми. У кожного
був свій
Артек. Гунджап згадував
про авіамодельний гурток,
Віїїіт
— про керамічну
майстерню і гурток моде
лювання ракет,
Б. В С.
Рао — про шахові баталії,.
Міту — про то,
що вона
була обрана «міс Артек», а
також про змагання із спі
ну, па
яких
індійська
команда зайняла
перше
місце.
«Наше життя в Артеку
було настільки цікаве, що
нам ніколи було навіть су
мувати за. домом. — сказав
Б. В. .С. Рао. — Ми брали
участь в усіх змаганнях і
матчах, в усіх святах, кот
рі проходили в таборі. Ра
дянські ліги ставилися до
пас дуже
тепло, у нас в
СРСР багато друзів. Ми
не знаємо російської мови.
Але цс не заважало нам чу
дово розуміти радянських
хлопчиків
і дівчаток
і
дружити з ними. На нашу
честь
був влаштований
«День Індії», на якому ми
виступали
з індійськими
танцями і піснями, а Санджив показував
«магічні
фокуси».
«Нам було так добре, —
сказав Сапджив, — що
коли настав день розлуки,
ми ледве стримували сльо
зи. І ми вирішили, що ко
лись постараємося ще раз
побувати в
Радянській
країні».
ЗО серпня закінчується
строк
копкурсу-82. Ного
тема — «Розцвітають квіти
дружби». 14 листопада, в
день народження Джава
харлала Неру, будуть наз
нані імена нових перемож
ців.
О. ТОРЧИНСЬКИЙ,
власкор АПК.
Делі.

Под куполом оркестр
Его не слышен,
Куда ушли слоны?В какие города
Табунщики ведут
.Ученого верблюда?
Куда уехал ппрк?
Уехал он туда.
Где кто-то сказку ждет
И верит в чудо.
Туда уехал цирк.
Своих усталых змей
Туда факир песет.
Бумажных голубей
Туда уносит ветер.
Туда пол Новый год
Уходит старый год
Тула па карусели •
Едут дети. ■
Слова В. ЛЕВИНА
Там музыка гремит
Музыка В. БЫСТР А КОВА Сегодня, как вчера.
Куда уехал цирк?
И вновь заполнен зал,
Он был еще вчера,
И зрители все те же.
11 ветер не успел
Кружится карусель,
Со степ сорвать афиши,
Горят прожектора,
Но больше не горят
И чудеса вершатся
Его прожектора,
На манеже.
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ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Кругосвітню еелоподорож
ЗДІЙСНЮЮТЬ
Троє
громадян
Індії — н. Н.
Прасад, В. С. Пурушотам
і М. Д. Гурупрасад. Вона
почалася 1 січня 1380 ро
ку
о Бакгалурі
(Індія).
Маршрут довжиною 12 745
кілометрів пролягає
че
рез вісімдесят країн.
Нині мандрівники зна
ходяться у США.'Позаду
країни Європи. Близького
і Середнього Сходу. Най
важчою ділянкою шляху
для них Сула пустеля.
«Ми рухались не тільки
вночі, а і вдень, і дуже
сажко переносили
спену», —розповідають бони. г
Гроші на подорож ік/
дійці заробляють у
до-'
розі, ке відмовляючись НІ
від яної роботи. По до
розі вони знімають фільм,
роблять багато фотознім
ків, думають
написати
книгу про
свою «одіс
сею». Але це вже після
повернення
додому
в
1984 році.

HEB
Спробу
поєднати
за
няття лінуаальнею гімнастиною з релігійною
службою зробили
вина
хідники
досить оригі
нального методу для ба
жаючих схуднути, впер
ше
застосованого
на
практиці в місті Лонгвуд
в американському штаті
Флоріда. У ході
занять,
які проходять у храмах,
пацієнти бігають підтюп
цем під звуки церковних
пісень, чергуючи присі
дання і стрибки з ревними молитвами.
У програмі курсу про
цедур
—
різноманітні
вправи з назвами типу
♦хресний хід» чи «сьоме
небо». На радість бажаю
чих позбутися зайвої ва
ги, від них не лимагаютц,
при цьому дотримання,
якихось строгих постів,
передбачених
релігійни
ми традиціями.
Як
стверджується с
рекламних оголошеннях,
котрі розхвалюють новий
метод,
керівник занять
Бернадетта ді Франческо,
яка важила раніше біль
ше
центнера.
схудла,
«присвятивши свій ре
жим Христу», на 37 кіло
грамів. Про те, наскільки
поповнішав за рахунок
пацієнтів гаманець запо
взятливої
американки,
реклама, зрозуміло, мов
чить(АПН).

ПОПРАВКА
газеті за 15
У нашій
липня у матеріалі «ІІіч
Заради чого?»
без сну.
сталася помилка. Текст
___ , першоїї 1 на по
у„ кінці
чатку другої колонки слід
читати: «Якщо когось
цікавило, де і коли кра
ще слухати західні ра
діостаиції. Сергій да вав
«кваліфіковані» пастапо
порали
ви. пам’ятаючи
цих распівробітників
діоставцій. З деякими з
шіх вів навіть був зна
йомий: вів
інтенсивне
листування, мав їхні <|тото. вітав з днем народ
ження...» (Далі за тек
стом).
Початок третьої коловій
ки слід читати: «Цього
було досить Представник
клубу філателістів в од
ній країні давав...» (Деві
за текстом)
Другий абзац третьої
колонки слід читати так:
«Вільний час нашого за
повзятливого «бізнесмезаповнений
на»
був
ущерть.» (Далі за тек-;
стом).
В кінці третьої колопки друге реченпя зии.,j
зу слід читати : «Він
був твердо переконаний
у тому, що радянські лю
ди обмежені у своїх пра
вах.» (Далі за текстом).
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