
УРОЧИСТІ ЗБОРИ 
В КРЕМЛІВСЬКОМУ 

ПАЛАЦІ 3‘ЇЗДІВ
7 березня, напередодні Міжнародного жіночо

го дня, в Кремлівському Палаці з’їздів відбулись 
урочисті збори представників партійних, рздян® 
ських і громадських організацій Москви.

Урочисті збори відкрила заступник голови ви
конкому московської Ради Є. Я. Просвстова.

Потім виступили секретар ММК КПРС Р. Ф, 
Дементьева, голова комітету радянських жінок 
Н. В. Попова — віце-президент МДФЖ, прези
дент МДФЖ Е. Коттон, голова делегації жінок 
Південного В’єтнаму Нгуєн Нгок Дунг та інші.

З великою одностайністю присутні прийняли 
вітальний лист на адресу ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР.

(ТАРС)'.

ТОЯВ він перед хлопцями, які після 
школи вперше наділи робочі спеців

ки, і тримав у руках розкішний пшенич
ний колос.

— Щаслива людина, що виплекала та
ке добро, — говорив. — Бути хлібо

ЦІНА КОЛОСКА
-і ■■ ХОДІМО ВЕСНУ ЗУСТРІЧАТЬ!

робом, друзі, — висока посада на землі.
Ватажок механізаторів артілі «Маяк 

комунізму», Герой Соціалістичної Праці 
Олександр Орлик мовив це щиро і схви
льовано, бо й сам з юних літ закоханий 
в рідний степ, його бригада з року в 
рік виборює 200-пудові врожаї зернових. 
І молоді механізатори, слухаючи свого 
наставника, вірять.

Олександр Орлик всюди і повсякчас 
нагадує своїм молодшим друзям про ці
ну колоска, про велич хліборобської про
фесії, і в колгоспі «Маяк комунізму» мо
лоді механізатори дорожать посадою _ 
хліборобів, стали заспівувачами бороть

би за високий урожай ювілейного року. 
В цьому господарстві вся техніка вже 
стоїть на лінійці готовності, на полях — 
бурти місцевих добрив, а на проталинах 
видніється кущиста пшениця.

— Буде 200-пудовий урожай! — запев
нили першими в районі орлівиі.

їх голос почули молоді хлібороби всієї 
Голованівщини. При районному відділен

ні «Сільгосптехніки» згуртувались ком
сомольські загони ремонтників, ентузіас
тів по заготівлі і вивезенню на поля доб
рив. Тут почали діяти курси механізато
рів. 33 колишніх випускники шкіл сіли 
за книги, креслення. Ось-ось в колгосп 
імені Ватутіна повернуться з курсів Пет
ро Коваль, Віктор Вівсяний, Василь Ко
валь. Досвідчені механізатори, які вчать 
їх, запевняють, що хлопці стануть справ
жніми хліборобами, бо знають вони ціну 
колоса, ціну краплини поту.

На польових станах тракторних бригад 
колгоспів імені Мічуріна, імені Калініна, 
імені XX з’їзду КПРС, імені Котовсько- 
го бувалі механізатори теж вчать моло
дих. Понад 50 комсомольців району в 
нинішньому році на місцях здобудуть 
професію механізатора.

Любо стає, коли приїдеш в село і ва
тажок колгоспної молоді розповідає про 
добрі справи своїх ровесників. Оце в 
колгоспі «Світанок» сказали:

— На полях є три тисячі тонн добрив. 

Серед кращих механізаторів, що виво* 
зили перегній в степ, — Микола Яровийв 
Олександр Вернстан, Володимир Мукоїд*

В колгоспі «По шляху Леніна» вивезе« 
но 1250 тонн місцевих добрив. В загоні 
переможців теж комсомольці. В артілі 
імені Котовського застрільниками в зма* 
ганні ремоніників, що готували техніку 
до весни, теж стали молоді механізато
ри. Борис Олішсвський та Петро Птапі« 
ник першими поставили на лінійку го» 
товності свої трактори та причіпний ін« 
вентар.

Приїжджаю в колгосп, відділок рад« 
госпу. І завжди цікавлюсь, як іде про« 
фесійне навчання молодих хліборобів« 
Агрогуртки працюють всюди

йде весна. Вона кличе молодих на
пружити свої сили, розгорнути ще шир
ший наступ, щоб розщедрилася земля, 
щоб' вагомішим був пшеничний колос.

> Т. ВЛАСЮК,
секретар Голованівського райко
му ЛКСМУ

—
ПП РИЧІ на тиждень зустріча- 
* ються з хліборобами села 
Бугоюго, Гайворонського району, 
члени агіткультбригади, керовані 
самодіяльним композит о р о м 
П. Волошиним.

Культармійці підготували спеці- 
ольну літературио-музичну компо- 

| зицію «Ми жиосм п Країні Рад». 
Молоді музиканти з ансамблю 
бандуристів виконують твори ра-

дянських композиторів, народні 
мелодії, пісні П. Волошина.

Агітатори Г. Сенченко та С. Ба
ранюк виступають з бесідами

«Село увібралося в красу», «До 
нових висот», «Даруем людям ми 
добро».

* * *

ЛИЗЬКО ста фотографій сво- 
їх односельчан, які не вер

нулися з фронтів Великої Вітчиз
няної війни, зібрали молоді педа
гоги І їх вихованці з села Лозу- 
вате. Ульяновського району. Знім
ки розміщені на спеціальному

стенді о сільському Палаці куль* 
тури. А поряд зі стендом —• порт" 
рот Героя Радянського Союзу А. С. 
Маніти, односельчанина лозуваТ" 
ців, який повторив у Берліні по
двиг Олександра Матросова.

Біля стенда вчителі місцево? 
школи часто влаштовують розм©« 
ви т своїми учнями про безевмртч 
них.

К. ТЕРЕНЮК.

О НЬЮ^)РК, 7 березня. 
(ТАРС). Бійці Армії визво
лення обстріляли сьогодні 
позиції американської круп- 
нокаліберної артилерії по
близу демілітаризованої зо
ни, передає агентство АП з 
Сайгона. П’ять американ
ських солдатів було убито 
і одинадцять поранено.

О БУХАРЕСТ. 8.497.670 
виборців (99,98 проц.) взя
ло участь у виборах депу
татів до сільських народних 
Рад Румунії. За кандидатів 
Фронту народної демокра
тії голосувало 8.462.278 чо
ловік (99,58 проц.).

ОСОФІЯ. У цьому році 
підприємства харчової про
мисловості Болгарії вироб
лять значно більше м’яса, 
овочевих і фруктових кон
сервів, цукру і кондитер
ських виробів, молочних та 
інших продуктів. Тх приріст

порівняно з попереднім ро
ком намічено планом на 8,7 
проц. Буде освоєно випуск 
близько 90 видів нових про
довольчих товарів.

0 БУДАПЕШТ. Минулий 
лютий в Угорщині був най
більш «сонячним» за остан
ні 100 років. У перші дні 
березня на поля вийшли 
хлібороби.

Тепер по всій Угорщині 
почалася сівба ранніх куль
тур — ячменю, вівса, горо
ху, маку.

о ВАРШАВА. Тут підпи
сано угоду про співробіт
ництво між Спілкою поль
ських письменників і Спіл
кою письменників СРСР на 
1967 рік.

Угода передбачає, зокре
ма проведення спільних 
заходів у зв’язку з святку
ванням 50-х роковин Жовт
ня.

(ТАРС).

• ВИСУНУЛА СТРИМІВКА

Південний Витнем. Тактику спаленої землі аастосовус в 
Південному В втивмі американська армія. На практиці Ц* 
робиться таи: після захоплення якого-небудь села амери
канські солдати вивозять все більш-менш цінне. Після цього 
бульдозери зрівнюють село з землею, а бронетранспортери, 
озброєні вогнеметами, підпалюють напалмом навколишні 
джунглі. Всіх жителів, всю худобу виганяють в розташування 
американських військ.

На знімку: бульдозер зносить хатину в селі Бенсук. Для 
перетворення в життя «тактики випаленої землі» американ
ські частини мають спеціальні «бульдозерні» підрозділи.

Фото «Лайф» — АПІІ.

А7 ТОЙ вечір, коли машина надривно 
** ревучи мотором на снігових пере
метах, везла доярок з Стримівки до 
Івангорода, Ліда не знала, що саме 
сьогодні в її житті станеться така по
дія. Вона аж розгубилася, як на збо
рах кандидатом у депутати обласної 
Ради під оплески сотень людей на
звали її прізвище.

А сталася звичайна подія — мо
лоду трудівницю, енергійну і чесну, 
люди висунули кандидатом у депута
ти. В нашому суспільстві це законо
мірність, а не якась дивина. І вибор
ці Івангородського виборчого округу 
знали, чию кандидатуру вони вису
вають.

Навчалася Ліда Досужа в Першо- 
бірчанській середній школі. З усіх 
предметів найбільше любила літера
туру, твори Лєрмонтова і Гончара, 
Островського і Стельмаха. Десять 
класів закінчила, а в одинадцятому 
вчилася заочно. На те були свої при
чини. Батьки почали будувати нову 
хату, і Ліда своїми заробітками допо
магала їм. Працювати вона пішла 
на молочно-товарну ферму. В цьому 
теж не було нічого дивного. Її мати, 
Ольга Гнатівна, трудилася в корівни
ку, і старша дочка була в неї поміч
ницею.

Завідуючий фермою Юхим Олек
сійович Дробіт так характеризує най
молодшу доярку:

— Спокійна, розсудлива і працьо
вита. Якщо вже щось сказала, то 
обов’язково виконає, доб'ється свого. 
Ось, будь ласка, в минулому ро
ці Ліда Досужа надоїла від кожної 
корови по 2845 кілограмів молока, 
на 600 кілограмів перевиконала своє 
зобов’язання. Це найбільше по кол
госпу. Та й у всьому районі мало 
знайдеться таких, хто б порівнявся 
з нею. Більше, як по 300 літрів має 
вона на корову за минулі два міся
ці нинішнього року.

Слідом за Лідою на ферму при
йшла працювати після одержання 
атестату зрілості її двоюрідна сестра 
Надія Досужа. Потім по росі та по 
снігу сюди почали прокладати стеж-

У НАЙМОЛОДШИХ 
КАНДИДАТІВ

ки Галина Гейко, Варвара Пшенишна, 
Галина Краєвська. На фермі створи
лася комсомольська група. Очолила 
її Ліда. А потім комсомольці тре
тьої бригади обрали її своїм ватаж
ком.

Побудували в селі новий клуб. Та 
не закінчили. Почалася якраз відпові
дальна сільськогосподарська кампа
нія, і всі люди пішли на поле. Керів
ники артілі ніби й забули про клуб.

— А чому нам чекати, поки для нас 
зроблять, щоб прийти на готовеньке? 
Ми й самі можемо довершити будів
ництво, — сказала- Ліда.

Таке ж рішення прийняли і бригад
ні комсомольські збори.

Ліда і Над я Досужі, Галина Гейко 
закінчать доїння корів і з щітками 
поспішають до новобудови. Прихо
дять туди і Ліда Василенко та інші 
сільські дівчата, мажуть, білять стіни. 
Хлопці були підсобними у дівчат. То 
глину розколотять, то води підве
зуть, то козли переставлять. А потім 
молоді механізатори Засиль Крячко і 
Володимир Канурист, різноробочий 
Володимир Гейко, помічник кіноме
ханіка Анатолій Краївський узялися 
заасфальтувати танцювальну пло
щадку. І зробили.

Коли є клуб, то треба, щоб у ньо
му і гуртки художньої самодіяльності 
працювали, і Ліда разом з завідую
чим клубом Дмитром Калирним бе
реться за цю справу. Це вона загіту
вала Тетяну Досужу очолити драма
тичний гурток, а Анатолія Краївсько- 
го —- керувати хоровим колективом. 
Це вона добилася, щоб правління ар
тілі направило Петра Задорожнього 
на курси баяністів.

Трапилося нещастя. Завідуючий 
клубом потрапив у лікарню. А тут 
через кілька днів треба їхати на ра

йонний фестиваль звітувати. Ліда 
умовила комсомолку Валентину Дро
біт керувати клубом на громадських 
засадах. Репетиції, як і раніше, про
водилися щовечора. Українські на
родні пісні, що їх виконувала вокаль* 
на група Стримівського сільського 
клубу, дістали високу оцінку на ра
йонному фестивалі самодіяльного 
мистецтва.

Багато турбот у Ліди Досужої. А 
тепер їх стане ще більше. Виборці 
знають, що Ліда виконає їх накази« 
Люди знають, чию кандидатуру вису* 
вати кандидатом у депутати.

В. ПРОКОПЕНКО, 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».

с. Стримівка,
Олександрійського району.



Леніна лікарів, коли

ШТРИХИ
ВЕЛИКОГО
ОБРАЗУ

ЛЕВ ГОРОХОВ, звичайний селянський хлопець ? 
Вітебщини, приїхав у Петроград ще до револю

ції. Тут став робітником, а в Жовтневі дні шофер
ська професія привела Горохова до більшовиків у 
Смольний.

Пізніше Марія Іллінічна Ульянова писала про ньо
го: «Знаю Л. Т. Горохова з 1917 року. З перших днів 
Жовтневої революції він, працюючи шофером, обслу
говував В. І. Леніна...

Тов Горохов дуже досвідчений шофер, добросовіс
на і чесна людина...»

Лев Гимофійович був очевидцем першого замаху 
на Леніна у Петрограді, брав участь у затриманні 
бандитів, які напали на В. І. Леніна в Сокольниках 
і викрали його автомашину. Горохов привіз ДО 
життю вождя загрожувала смертельна небезпека від 

ран, нанесених отруйними кулями есерки Каплан. Горохов возив Володи
мира Ілліча по Москві і Підмосков’ю, жив у Горках.

Нижче ми пропонуємо читачам декілька епізодів із життя В. І. Леніна, 
записаних зі слів його колишнього шофера Л. Т. Горохова.

— поворот на Сер- 
пуховське шосе. 
Горохов зменшив 
швидкість. І рап
том чує — Ленін 
тихенько заспівав: 
«Замучен тяжелой 
неволей...» Одну із 
своїх улюблених 
пісень.

Горохов виїхав 
на шосе, але швид
кість не збільшу
вав. Мотор пра
цював рівно, не 
заглушуючи ленін
ського голосу. 
Пригадалось, як 
Іллінічна розпові- 

коли брат спів.ає цю 
засумував...

ПОДЯКА
ОЛОДИМИР ІЛЛІЧ серйозно 
захворів. Хвороба надовго при
кувала його до постелі. Потім 
справа пішла на видужання. 
Лікарі дозволили перевезти 
Леніна в Горки.

До Горок — 35 кілометрів. Лев Горо
хов вів машину, в якій знаходився Ле
нін. Другою машиною керував Петро 
Космачов, він віз лікарів — Розанова, 
Очкіна, Венсброда і Гетьє. Перед виїз
дом із Кремля шофери домовились їхати 
так, щоб гудіння мотора задньої маши
ни не заважало Леніну.

В дорозі Горохов зрідка поглядав в 
бокове дзеркало. Він добре бачив Лені
на, його бліде, схудле обличчя. Але очі 
Володимира Ілліча сяяли. Він від душі 
радів поїздці. В Горках завжди добре 
відпочивалося. Там він набирався сил 
для нових справ па своєму нелегкому 
посту.

Коли від'їхали від Москви кілометрів 
ЗО, Марія Іллінічна, яка сиділа поруч з 
Леніним, попросила Горохова зупини
тись. Вона вийшла з машини і незаба
ром повернулася з букетом польових 
квітів.

— Це тобі, Володю, — сказала Марія 
Іллінічна. — Пам’ятаєш, як ми з тобою 
ходили за дзвіночками в Кукушкіно?

Ленін па знак згоди кивнув... І знову 
дорога,’ знову весняний вітер у скло. 
Обабіч — переліски, яри, озера і зелені 
сходи полів.

Ось, нарешті, і бажані Горки. Горохов 
зупинив машину біля під’їзду. Хтось 
легко торкнув його за плече. Він огля
нувся.

— Товаришу Горохов, — сказала Ма
рія Іллінічна. — Вам дякує Володимир 
Ілліч. Прекрасно доїхали.

Вночі Горохов не міг заснути. Він 
стояв біля відкритого вікна, прислухався 
до шуму віковічних дерев у парку і дов
го-довго дивився на білі мармурові ко
лони великого будинку. Ніде — ні вог
ника. Світилося тільки вікно кімнати, в 
якій мешкав Ленін. І чулося шоферові:

— Вам дякує Володимир Ілліч. Пре
красно доїхали...

НА КРИЛАХ ПІСНІ
ІВНО гув мотор «Роллс-Рой

са». Ленін, як завжди, сидів у 
машині позаду Горохова. По
руч з шофером примостився 
чекіст Чебанов. В останній чао. 
він супроводжував Володи

мира Ілліча по дорозі в Горки,
Проїхали Верхні Котли. Попереду —

1

На вулиці Леніна в 
м. Кіровограді відкрився 
салон пошиття одягу — 
«Силует». Тут можна за
мовити будь-який одяг і 
в короткий строк його 
одержати.

На знімках: ліворуч— 
на імпровізованій сцені 
демонструються моделі 
чоловічого одягу, право
руч — консультант Ла
риса Чуприна допомагає 
підібрати замовна к о в і 
пальто.

Фото А. ЗОЗУЛІ.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

2 стор. № 30 (730).

г

одного разу Марія 
дала Горохову, що 
пісню, значить, він

«Ех, була не була! — подумав шо
фер. — Спробуєм підняти настрій у Во
лодимира Ілліча. Ми його слухали, те
пер хай послухає нас». Чебанов дізнав
ся про рішення Горохова і схвально 
кивнув головою.

Горохов зітхнув на повні груди і по
чав пісню, яку любив співати в моло
дості: «Славное море, священный Бай
кал». Поступово він смілішав, голос 
його міцнів. А коли шофер дійшов до 
слів: «Эй, баргузин, пошевеливай вал — 
слышатся грома раскаты», — над лісом, 
ніби у казні, спалахнула блискавка і 
вдарив грім. Бризнули перші краплі теп
лого дощу.

Пісня затихла. Володимир Ілліч заду
шевно сказав:

— Товаришу Горохов, ви непогано спі
ваєте.

— Володимире Іллічу, коли я в цар
ській армії служив, у роті був першим 
заспівувачем.

— Заспівайте ще, товаришу Горо
хов, — попросив Володимир Ілліч.

І Горохов знову заспівав... І йому ще 
доводилось співати па прохання Леніна 
«Славное море, священный Байкал». 
І кожного разу йому здавалося, що піс
ня піднімала Іллічеві настрій.

ГНІВНЕ СЛОВО
ИШЕ Горохов встиг загальму
вати біля під’їзду, як у двецах 
з’явився Володимир Ілліч. При
вітався. Сів позаду.

— В Горки, товаришу Горо
хов.

В Горки... Шлях знайомий. Вивірений 
кожен кілометр. І все ж з’являється де
що нове. Півтора місяця тому хата-чи- 
тальня в селі тільки будувалася, а те
пер вона вже працює. На дверях об’ява. 
Володимир Ілліч попросив Горохова 
збавити швидкість, читає: «О 20 годині 
в хаті-чнтальні відбудеться доповідь на 
тему: «Російське селянство в боротьбі 
за світову революцію».

Володимир Ілліч спохмурнів, сердито 
промовив:

— І селяни боліють фразою. Головне 
зараз — налагодити господарство, дати 
державі хліб. Без цього не вистоїмо. 
Не лише світова, але й наша революція 
загине. Треба працювати. Без передиху, 
без фрази, не оглядаючись. Всім наро

дом. Тоді переможемо. 
Відкинувся на сидіння і 
замовк до самих Горок.

В гущавині дерев про
мелькнули вікна великого 
будинку. Горохов зупи
нився біля під’їзду ста
рого парку. Володимир 
Ілліч вийшов з автомо
біля, кинув погляд на са
дибу і раптом змінився 
в обличчі. Глухо сказав 
чекісту Чебаійову:

— Викличте сюди, будь 
ласка, товариша Вевера.
З’явився Вевер, Ленін 

зустрів його різким, пря
мим питанням:

— Хто вам дозволив 
спиляти дерево?

Горохова неначе стру
мом ударило. Як же це 
він не помітив? Високої 
ялини з розмаїтою вели
чавою кроною, яка стоя
ла біля під’їзду, не бу
ло. «Так от що вивело 
Ілліча з рівноваги», — 
подумав шофер, без спів
чуття дивлячись на Ве
вера.

— Ви будете суворо покарані. — ска
зав Ленін завідуючому санаторієм.

Володимир Ілліч довго не міг заспо
коїтися.

— Зовсім здорове дерево, могло б жи
ти десятки років, — жалкував він. — І 
ось — зрізайе під корінь.

Походив по алеї, похитав головою:
— Яке головотяпство!
Горохову ще не доводилося чути, щоб 

з вуст Леніна зривалось різке, гнівне 
слово.

А ось документ, який продовжує спо
мини Льва Тимофійовича: «Постанова 
про покарання завідуючого санаторієм 
«Горки» Е. Я. Вевера.

Протоколом тт. Беленького, Івапиче- 
ва і Габаліна встановлено, що за розпо
рядженням завідуючого санаторієм тов. 
Вевера зрубана 14 червня 1920 року в 
парку санаторію зовсім здорова ялина.

За недопустиме ставлення до радян
ського майна наказую т. Вевера, завіду
ючого санаторієм при радянському ма
єтку Горки, арештувати на один місяць.

Вирок привести до виконання По- 
дольському повітовому виконкому...»

В постанові, яка підписана В. І. Ле
ніним, говориться, що у випадку нового 
допущення неправильної рубки парку, 
алей, лісу Вевер буде «звільнений з по
сади».

Ленін доручив довести постанову до 
Вевера і його помічників, взяти з них 
підписку в тому, «що до них це доведе
но. що наступне порушення викличе по
карання всіх службовців і робітників, а 
не лише завідуючого».

Пройшло вісім днів. Володимир Ілліч, 
знову зваживши всі «за» і «проти», по
силає в Подольськнй повітовий викон
ком телефонограму: «Розглянувши ще 
раз мою постанову про т. Вевера в 
зв’язку з його додатковими поясненнями, 
повідомляю, що вона залишається в сил» 
і підлягає виконанню. Голова Радиар- 
кому Ленін».

МУЗЕЙНИЙ ЕКСПОНАТ

ОРОХОВ одержав лист із 
зворотньою адресою: «Київ, фі
ліал Центрального музею В. І. 
Леніна».
«Шановний Лев Тимофійо- 
вич! — писав директор му

зею. — До нас надійшов цікавий експо
нат — електроплитка. Передав нам її 
колишній член Реввійськради 12 армії і 
Південно-Західного фронту, персональ
ний пенсіонер С. І. Аралов. За його сло-

На фото: робота художника К. ФІлатова «Красна площа».

(Фотохроніка РАТАУ|,

вамп. ця електроплитка (за особистою 
вказівкою В. І. Леніна) була передана 
Вами сім’ї Аралова навесні 1918 року... 
Чи дійсно це було так, як розповів нам 
С. І. Аралов? Для музею це дуже важ
ливо».

— Звичайно, для музею це дуже важ
ливо, — вголос повторив Горохов.

... Весна 1918 року. Радянський уряч 
щойно переїхав з Петрограда в Москву. 
Республіка Рад була в лещатах інтер
венції, змов контрреволюції, голоду і епі
демій. Треба було вистояти, треба було 
перемогти.

Одержав від Леніна бойове завдання 
і Семен Іванович Аралов. Він твердо ві
рив в успіх справи. По дорозі на фронт 
гнітило лише почуття вини перед дружи
ною: довелося залишити її хворою в 
холодному номері готелю «Напіональ». 
Правда, товариші обіцяли про неї потур
буватися...

Ленін, взнавши про хвору дружнее 
Семена Івановича, послав до неї лікаря. 
А коли лікар «прописав» хворій тепло. 
Володимир Ілліч викликав шофера Го
рохова і попросив його відвезти в го
тель електроплитку, встановити її в кім
наті Аралової. побажати їй*' швидкого 
видужання.

— Постарайтеся, товаришу Горо
хов, — попросив Ленін. — Дружищ 
Семена Івановича дуже хвора.

— Зроблю, як треба, Володимир 
Ілліч, — запевнив шофер.

...Директор Київського філіалу Цент
рального музею В. І. Леніна одержав з 
Москви телеграму: «Від душі поздоров
ляю працівників музею з цікавим експо
натом. Горохов».

В КВАРТИРІ ЛЕНІНА

Q
KOCb у Кремлі зібралися ве
терани революції, учасники 
громадянської війни. Були туї 
і секретар Леніна Л. О. Фотіе- 
ва, заступник керуючого спра
вами Раднаркому і РПО В. А 
Смолянинов, телефоністки Верхнього 

Кремлівського комутатора Є. Н. Абра
мова і А. Н. Руднева, шофер Леніна 
Л. Т. Горохов.

Екскурсовод запропонував подивит» 
ся квартиру Леніна. З хвилюванням пе
реступили її поріг старі більшови
ки. Кожна річ нагадувала про Во
лодимира Ілліча. В тих, що при
йшли, було таке почуття, що Ленін 

((Закінчення на 3-й стор.).

ФЕСТИВАЛЬ ЗАВІТАВ 
ДО ШКОЛИ

Суворо і урочисто зву
чить пісня буремних років 
«Варшав’янка», її змінює 
пролетарський марш «Смі
ливо ми в бій підем». Це 
хор учнів 9 «А» класу ві і- 
криває фестиваль самоді
яльного мистецтва.

Потім танцювальний ан
самбль в складі учнів цьо
го ж класу віртуозно вико
нує народні танці, а співаки 
В. Насипаний і С. Упиренко 
схвилювали присутніх «Чер
воною гвоздикою».

О. ІІЦЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації шко
ли № 6.



КЛЯТВА ЧОТИРЬОХСОТ
«Артилерійський полк, 

яким командував Л. Д. Чер
воній, оточили гітлерівці. 
Тоді командир полку нака
зав окопатися і викликав 
вогонь сусідніх артдивізіо
нів на себе. Німці не витри
мали і побігли, а радянські 
артилеристи, вирвавшись з 
зорожого кільця, прямою 
наводкою розстрілювали 
фашистів. Бійців і прапор 
полку було врятовано. 
Командирові, нашому зем
лякові, ..нині генерал-майо-

ру Логвину Даниловичу 
Червонію уряд присвоїв 
звання Героя Радянського 
Союзу».

Цю і багато інших роз
повідей про мужність та ге
роїзм радянських людей із 
захопленням слухали моло
ді трудівники на вечорі- 
зустрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни.

Колишній воїн Є. Г. Ко
вальчук, вчитель місцевої 
школи М. Ф. Чечельниць- 
кий, секретар парторганіза-

ції колгоспу П. С. Бойко 
оповідали про свій бойовий 
шлях і про подвиги одно
сельчан.

В залі сільського клуб, 
було понад чотириста чоло
вік.

Від їх імені учениця-ком- 
сомолка Валентина Козлов- 
ська поклялася, що молодь 
села буде гідною зміною 
батькам.

Г. ЧАПОВСЬКИЙ, 
завідуючий бібліотекою.
с. Грушка, 
Ульяновського району.

(Закінчення. Поч. в №№ 25, 26, 27, 28, 29).
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М пЛпТаМИКЛаСНИКІВ- не Суло спРавжньої доужбн. Трап

лялося, що хлопці кривдили дівчат, грубили їм РДе- 
сятикласниця, піонервожата Алла Бой4ук почала это
го, що порадила ланковими обрати хлопців. А невдов
зі провели класний «Вогник» про культуру і ввічли
вість. Гостями на «Вогнику» були дівчата. Хлопці 

ТИВаЛ1^СТ0ЛАИ- Вітя Кочнов’ Толя Ніколенко, 
Льоня Фомін, Юра Андреев, які не відзначалися ввіч
ливістю до своїх однокласниць, тепер галантно за
прошували їх до ганцю, вис гупали в концерті худож
ньої самодіяльності.

, Потім разом збирали металевий брухт, насіння кві
тів і лікарські ягоди, допомагали стареньким бабусям 
Василині та Одарці по господарству. Разом знайоми
лися з історією школи, з біографіями перших комсо
мольців Малої Виски. І з ними була завжди поруч 
піонерський комісар Алла Бойчук.

Подібне у школі не дивина. Міцна дружба єднає 
молодих школярів з старшокласниками. Комсомольці 
допомагають піонерам готувати збори загонів, чита
ють для них і для жовтенят лекції. Зокрема з лек
ціями про Малу Третьяківку виступає Олена Кисіль. 
Вона не просто розповідає, а й відшукує для жовте
нят картини на казкові сюжети.

Для жовтенят створено і «Клуб ленінських вну
чат». Умови прийому до нього суворі. Якщо ти сам 
добре поводишся і вчишся, але не допомагаєш това
ришу чи неввічливий з ним, тебе не приймуть. Члени 
клубу допомагають відстаючим у навчанні, організо
вують змагання між «зірочками», конкурси на кра
щий малюнок, пісню, урочисто відзначають дні на
родження однокласників.

СТАРШОКЛАСНИК ПРИЙШОВ 
ДО ПІОНЕРА

До речі, у багатьох класах створені ансамблі аЧайка*. 
аБІрюсмнка» та Інші. На перероах можна послухати музич* 
ну газету аМелодІяа — розповіді про радянських композито
рів, співаків.

Цікавою формою виховання піонерського та комсомоль
ського колективів стали періодичні звіти класів перед учнів
ським та педагогічним колективами школи. В Цей День учні 
класу, що звітує, одягаються особливо урочисто. На шкіль
ній лінійці групкомсорг чи голова ради загону доповіде« 
про успіхи однокласників.

Ініціатори добрих справ — комсомольці.
— Ми прагнемо побудувати роботу так, — розпо

відає секретар комітету комсомолу школи Олена 
Маснєва, — щоб кожний комсомольський клас брав 
шефство над піонерським чи жовтенятськнм і щоб 
кожний старшокласник був. прикладом у навчанні і 
поведінці.

— Раніше ми викликали на засідання комітету від
стаючих, совістили їх, — продовжує заступник секре
таря Олена Кисіль. — Вони спочатку виправлялися, 
а потім знову одержували двійки. Це наштовхнуло 
на думку, що треба практично допомогти невстигаю- 
чи.м товаришам. Так і виникла група учнів-консуль- 
тантів. По хімії бажаючим допомагають десятиклас
ники Олег Бардів і Станіслав Дзюбинський, з мови 
та літератури —- Григорій Красний. Оля Мельник, 
Станіслав Бровченко, а з математики — Олена Мас
нєва і Олена Кисіль.
Комітет комсомолу весь час у пошуку. Похід добрих справ' 

триває. Нещодавно ЗО комсомольців виступили з лекціями 
про моральний світ людини. Зараз нова група також в скла
ді ЗО комсомольців митах лекції, проводить бесіди про II Пле
нум ЦК ВЛКСМ.

І дуже добре, що в цьому поході шкільного комсо
мольського комітету найперші друзі — партійка ор
ганізація школи і райком комсомолу. Це з їх ініціа
тиви нещодавно проведено семінар, на якому йшлося 
про завдання комсомольського і піонерського акти
віста, про організацію роботи в групах. В ньому 
взяли участь перші піонери і комсомольці Малої 
Виски. і

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Мала Виска.
Середня школа № 3.

Не діждалась мати дочки цієї ночі. Лише коль
ками у серці віддавалися ті нічні постріли.

Вранці замучену, побиту Марію Мошнягун до
питував начальник гестапо. Сумнівів не було — 
фашисти знають, що вона підпільниця. Залишало
ся прийняти смерть, як годиться комсомолці. 
Вмерти, як ота Таня з Москви, про яку читала в 
«Правде», що її привіз Баранник з Великої землі. 
Гестапівець обіцяє їй дарувати життя, хай вона 
лише скаже, де знаходяться партизани, де пере
ховуються підпільники. Але такого життя вона не 
хоче. Думка працює холодно і тверезо. Лише б 
не втратити свідомість.

— Зраджувати я не стану. Так, я була розвід
ницею, виконувала завдання партії, правду людям 
розповідала, закликала їх громити фашистську 
погань. Більше я нічого не скажу. Можете роз
стрілювати.

Та розстрілювати Марію фашисти не поспішали. 
Вони били відважну патріотку гумовими палицями, 
підвішували за коси, заганяли голки під нігті, ста
вили на розпечене залізо. Марія стогнала, але 
мовчала.

її розіп’яли на стіні. Стріляли в руки. Зойк, 
зітхання — більше нічого не почули від неї гіт
лерівці.

Та навіть нелюдські муки не могли зламати ра
дянського характеру. Кати губилися перед мов
чанням комсомолки. А вона могла сказати так ба
гато.

<| КОСЬ у години відпочинку пе- 
регортав солдат сторінки жур

налу «Україна». Зацікавився фото
графіями сувенірів, вирізаних із де
рева закарпатським умільцем. Але 
хотілося знайти щось своє. І він шу
кав: ліпив фігури з пластиліну, гли
ни, гіпсу. Проте вони не мали пов
них світлових відтінків. І воїн почав 
випилювати фігури із плексигласу. 
Заграли, засвітилися композиції! Од
на з них — «Солдат на полігоні» — 
залишилась у частині як сувенір.

Слюсар-лекальник Олександрій-

ЗАВОД... З ПЛЕКСИГЛАСУ
ського електромеханічного заводу 
Микола Провада продовжує творчі по
шуки. Коли завітаєте у його робо
чий кабінет, привертає увагу аптечка, 
виготовлена із органічного скла. Це 
теж його фантазія.

А вдома, на полицях шафи, — 
«Олені», «Перший тюльпан», «Жінка 
в степу».

— Закінчую макет свого заводу.

Він зроблений цілком із плексигласу 
й органічного клею. Збираюся пода
рувати його краєзнавчому музею. А 
присвячую роботу 50-річчю Радян
ської влади, — розповідає Микола.

Умілець замислився і підійшов до 
бюста В. І. Леніна, над яким працює. 
Це теж подарунок славному ювілею.

Е. ЯРУШОК.
м. Олександрія.

Фашисти метились на радянській дівчині за соої 
невдачі під Москвою, за поїзди, пущені під укіс, 
за зірвані мости... Знесилену, її возили по селу.

— Показуй, де партизани.
Привезли додому. На очах у матері знущались 

над нею. Не допомогло.
Коли фашисти кинулись нищити осе в хаті, Ма

рія, зібравши сили, шепнула неньці:
— Гляди... ні слова... Прощай, мамо...
Прив’язали до коня і волочили нею дорогу. 

Молодий організм боровся зі смертю. Садисти 
вирізали їй груди. Пружні груди, до яких ще не 
торкалися губи дитяти. Викололи очі, в яких ко
лись сміялася голубінь неба, а тепер горіла нена
висть до фашистів, що її мучили... Та що-ті перед
смертні страждання, коли комсомолка вже була 
в ореолі безсмертя.* ♦ *

Вона знала багато, дуже багато. І нічого не ска
зала ворогу. В той же час смолоскипом згорів, 
відстрілюючись від гітлерівців, секретар підпільно
го райкому Боєвець. Та смертю двох партійне під
пілля було збережено. Справу, за яку загинули ге
рої, продовжували інші. Сотнями вливалися люди 
в партизанські загони. Ті загони паралізували ді
яльність окупаційних властей, приковували до се
бе значні сипи ворога, разом з доблесними час
тинами Радянської Армії звільняли область від за
гарбників...

Влітку цвітуть айстри. Хай нагадують вони всім 
про дівчину, яка любила квіти, людей і життя.

Єлисаветградківка — Знам’янка — Кіровоград.

ШТРИХИ 
ВЕЛИКОГО 
ОБРАЗУ

(Закінчення. Початок на 2-й стор.)- 
зовсім поряд, що він лише ненадовго ви 
йшов і ось зараз повернеться, зайди 
своєю легкою, стрімкою ходою і скаже.

— Здрастуйте, товариші!
Фотієва підійшла до ліжка. Д»1 по 

душки, темний клітчастии плеД-.. 
Володимира Ілліча дій був дорогий, 
го подарувала мати, Марія Ол^ксаіІЛ1’ ' 
на, під час їх останнього побаїення в 
Стокгольмі.

Лідія Олександрівна пройшлася бчля 
ліжка. Смолянинов здивовано п?л 
на Фотієву. Вона посміхнулась 1 '
ла про те, як під час ремонту к Р Р 
Володимир Ілліч просив зробити підло У 
і двері так. щоб вони були «абс ' .
пескрипучими». Справа в тому, ш 
любив, ходячи по кіміїаті, 
свої'плаии, виступи, статті, але,11 ‘ 
при цьому турбувати Иадно Ко і 
нівну і Марію Іллінічну, кімнаті > 4 ‘ 
були розташовані поруч. Як °и тил 
не ходив, підлога завжди рипіла.

— Отож я й перевіряла, чи не рипить 
знову підлога, — сказала Фот’єва

Останньою з кімнат відвід,ва п ог. 
дали кухшо. Тут Ульяноаи обідала. Нерідко ВолоЛЯм^;^ 'ив 
розігрівав вечерю. Він з

домашню робітницю Олександру Спсоєву 
не чекати його повернення з роботи.

Біля стіни зліва — кухонний стіл, на 
ньому — самовар. Над столом — поли
ця, на якій догори дном алюмінієві 
каструлі. Під полицею в кутку висить 
бідон. Це в ньому Володимир Ілліч во
зив Надії Костянтинівні молоко, коли 
вона хворіла і жила в Сокольниках.

Уважно оглядав кухонний посуд това
риш, який приїхав у Москву з Ленінгра
да. Він дивувався:

— Невже Володимир Ілліч користу
вався таким посудом?

__ Так, саме таким. А ось в цій каст
рулі для сім’ї Леніна варили картоп
лю, — пояснив ленінградцю Горохов.

— А ви звідки знаєте?
_  Я знаю тому, шо сам ремонтував 

каструлю на прохання Марії Ілліиічнн.
Одного разу Горохов віз Марію Іллі

нічну з Кремля в «Правду». ГІо дорозі 
вона питає: «Лев 1 имофійович, я чула, 
що ви добрий майстер у слюсарній 
справі, чи не могли б ви відремоптувати 
нам каструлю? У двох місцях тече. Нема 
в чому варити картоплю. Я хотіла купи
ти нову, але Володя запротестував. Поп
роси, говорить, товариша Горохова, він 
її швидко приведе до ладу. Вона нам 
ще послужить».

Навіть екскурсовод був зацікавлений 
розповіддю Іорохова:

_  Ви зробили для нашого музею від- 
к-пиття. Скільки буває тут відвідувачів, 
і всі питають: «Невже Володимир Ілліч 
і його сім’я користувалися такою каст- 
пулею?» Тепер Я можу відповісти КОЖ
НОМУ- «Цю каструлю ремонтував Лев 
Тимофійович Горохов — шофер Леніна».

САМБО-І ДЛЯ ЖІНОК?

Н. КОСТІ н.

У Львові вперше в Радянському Союзі відкрилася секція боротьби 
самбо для жінок. ДІочата оволодівають тут різними прийомами сам
бо I дзю-до. Група початиуючих самбісток недавно на обласних зма
ганнях по самбо провела перший показовий виступ.

На знімку: момент тренування. Заслужений тренер УРСР ИШй 
Ройтман розучус з дівчатам.и-евмбістиами один з прийомів.

Фото Б. КРИШТУЛА. (АПН|.

ВЛУЧНІ ПОСТРІЛИ
11 перше в цьому році вийшли 

на особисті міські змагання 
стендовики Кіровограда.

Робітник ремонтного заводу 
"Укрсільгосптохніиа», почесний 
майстер спорту Іван Вільний роз
бив 94 літаючих тарілочки. Йому 
но вистачило пише одного очка 
до норми майстра спорту.

Скромніші результати у лікаря 
Кіровоградської районної лікарні, 
майстра спорту міжнародного кла- 
су Віри Воригіної І сина ВІльно-
го — студента факультету фізич
ного виховання педагогічного Ін
ституту Валерія.

Другим видом змагань, що вхо
дять до заліку Кіровоградської 
міської спартакіади середніх спе
ціальних навчальних закладів, бу
ла кульова стрільба. Учень техні
куму механізації сільського гос
подарства Микола Давиденко ви
бив 93 очка зі ста можливих. На 
Два очка відстав від нього його 
товариш по команді Микола Пат
латий.

Серед жінок найвлучніше стрі
ляли Лариса Довженко (школа 
горгооельно - кулінарного учнів
ства), Ольга Лимар І Людмила 
Пергата (обидві з технікуму сіль
ськогосподарського машинобуду
вання).

Командний залік проводився ок
ремо ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І окремо ДЛЯ 
жінок. У перших перемогли спорт
смени технікуму механізації сіль
ського господарства, у других — 
технікуму сільськогосподарського 
машинобудування.

М. СИМЧУКОВ.

м. Кіровоград.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

№ зо (730). З стор.



В СОЛДАТАХ. Мал. В. ШУЛЬГИ.

До дня народження Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Мангишлак, 1847
Ну, от і все, Тарасе. Це — фінал— 
Рудих пісків хвилясті частоколи, 
ІІІмагання вітру хижого довкола 
Та обрію захмарений овал.
Тут не слов’янська жевріє зоря, 
Тут ніч змика свої колони строго, 
Іди до бога,
Але очі в бога
Нестерпно-голубі, як і в царя. 
Кому потрібен твій запеклий шал, 
Зла ненасить вселюдського

пожару —
В тупій пустелі вигорить душа, 
Завдавши тілу лютої покари. 
Зречись меча в нерівному бою,

Впади перед фельдфебелем 
відчайно,

А захалявну ненависть свою 
Похорони на цвинтарі піщанім. 
Лише по тому прийде щасний час, 
І пронесеш ти в тихім супокої 
Оте, у снах голублене дівча, 
І потаємну звабу Рєпніної. 
Але й тоді. Тарасе, як усі, 
Крутись навколо власної осі, 
Ну, от і все... О доле, ні не все — 
Стоїть Тарас

і землю то трясе, 
Стоїть Тарас —

і вергає громи
На древній світ неправди і пітьми!

Володимир БАЗИЛ ЕВСЬКИЙ.

Присудження премій імені Т, Г. Шевченка
Урядовий республіканський Комітет по преміях імені Т. Г. Шевченка постано* 

вив присудити премії імені Т. Г. Шевченка 1967 року за видатні досягнення в га
лузі літератури і мистецтва:

ЛЕ Іванові Леонтійовичу — за роман в трьох книгах «Хмельницький». 
КУЛЬЧИЦЬКІЙ Олені Львівні — за серію графічних і живописних циклів, у 

яких відбито героїчну історію і мистецьку культуру українського народу.
ІВЧЕНКУ Віктору Іларіоновичу — за художній кінофільм «Гадюка».

(РАТАУ).

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ. 
Перша програма. 11.00 — 
Кіножурнал та художній 
фільм «Чисті -Пруди». (Кі
ровоград). 13.00 — Телеві
зійно агентство «Піоне
рів». (К). 16.15 — «Що ви 
знаете про Чорне морс?». 
Вікторина. (Передача з 
Сочі). 17.00 — Англійська 
мова для малят. Урок третій. 
(К). 17.20 — Толевісті, (К),
17.30 — «Клуб кіномандрівни- 
ків». (М). 18.30 — «День за 
днем». (Кіровоград). 19.00 — 
Толефільм. (Кіровоград).» 19.30 
— «Но вогник». (М). 20.30 — 
Теленовини. (М). 21.00 —
Першість Європи з легкої ат
летики. Репортаж з Праги. 
22.00 — «Музика для мільйо
нів». (Передача з Лейпціга).

Друга програма. 11.Ю — 
Художній фільм «Звичайна лю
дина». (К). 18.30 — До 50-річ- 
чя Великого Жовтня. «Твій 
комсомольський квиток». (К). 
18.50 — До 50-річчя Великого

Жовтня. «Палітра». Художник 
Олександр Дейиека. (К). 19.30
— Кіножурнал та художній 
фільм «Чисті Пруди». (Кірово
град). 22.00 — О. Корнійчук. 
«Платон Кречет». Спектакль 
театру ім. М. Горького. (Дні
пропетровськ).

НЕДІЛЯ, її БЕРЕЗНЯ. Перша 
програма. 10.00 — Для шко
лярів. «Будильник». (М). 10.30
— «Гімнастика для всіх». (М). 
11.00 — «Голосуємо за канди
датів блоку комуністів і без
партійних». (М). 11.45 — «Пе
редмістя Ленінграда». (Пере
дача з Ленінграда). 12.00 — 
Для школярів. «Слідами «Чер

воного Жовтня». (Передача з 
НДР). 12.50 — Англійська мо
ва для малят. Урок четвертий, 
(К), 13.10 —'«Сьогодні день
народження». Мультиплікацій
ний фільм. (К). 13.30 — Му
зика з Братіслвои. (Передача 
з Чехословаччини). 15.30 — 
Для воїнів Радянської Армії І 
Флоту. «День довжиною в 
життя». (Передача з Мінська). 
16.00 — Всесоюзний фести
валь самодіяльного мистецтва. 
Концерт «Хай завжди дзосиить 
пісня». (К). 16.50 — «Голосує
мо за кандидатів блоку ко
муністів і безпартійних». (М), 
17.00 — «Музичний кіоск».
(М). 17.30 — Телсвісті. Спе
ціальний випуск. (К). 18.00 — 
«ТЕК-67». (К). 18.30 — Пер
шість Європи з легкої атлети
ки. Репортаж з Праги. 20.00 — 
Телевізійні новини. (М). 20.25 
— «Крила». Новий художній 
фільм. (К). 22.00 — Недільна 
розважальна програма, (Пе
редача з НДР).

гатством фантазії відзнача
ються моделі, представлені 
художниками ВІАЛегпрому, 
зокрема моделі пальта 
строгого силуету типу сол
датської шинелі в соковито
му червоному і зеленому 
кольорі, створені за моти
вами фільму «Красные дья
волята».

Легендарному герою гро
мадянської війни присвячу
ється ансамбль під девізом 

_............................. «Чапаев», що доповнюється
відбутися на виставці «Одяг» головним убором, схожим 
— надійшли з усіх кінців 
світу. В цьому році " радян
ська колекція моделей одя
гу відправиться за океан — 
на Всесвітню виставку 
Монреаль.

ШТАБ-КВАРТИРА 
В «ЮНОСТИ»

З недавніх пір москов- ( 
ський готель «Юность» став І 
штаб-квартирою законодав
ців мод. Тут досить регу- 

I лярно збираються прибулі 
з усіх кінців країни мо
дельєри, художники, кон
структори текстильних і 
швейних підприємств. Не
давно Естетична комісія при 
Всесоюзному інституті асор
тименту виробів легкої про
мисловості і культури одя
гу (ВІАЛегпромі) обговори- 

I ла колекцію ансамблів, що 
І належать радянським ху- 
I дожникам, на 1968 рік. Кра- 
I щі моделі цієї колекції вже 
І демонструвалися в болгао- 
I ському місті Варні на чер- 
I говій зустрічі модельєрів 
І соціалістичних країн. Як ві- 
I домо, такі зустрічі щорічно 
І проводяться Постійною ро- 
I бочою групою Ради Еконо- 
I мічної Взаємодопомоги по 
І питаннях культури одягу.

Соціологи доводять пра- 
' вомірність планування і в 
І такій, здавалось би, стихій- 
I ній галузі, як мода. Худож- 
I ники, модельєри загляда- 
I ють не тільки в майбутній" 
І сезон, але й в наступні ро- 
I ки. Так, восени торік був 
І утверджений модний напря- 
I мок в структурах, забарв- 
I леннях і оформленні тканин 
І на 1968 рік, а нині художни

ки привезли у Варну моделі 
одягу, які, на думку націо
нальних делегацій, будуть 
модні і в майбутньому, 
1968 році.

Що ж підготували радян
ські модельєри? X

і ЗАГАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ 
В сучасній радянській мо- 

I ді виразно^видніється тен
денція до простоти і зруч- 

I ності.
І Модний силует 1968 року. 
І прямий і напівприлягаючий, 

в основному розширений 
донизу. Точка найбільшого 
прилягання розміщується 

І дещо вище природної лінії 
талії. Новий силует — роз- 

I ширений від плеча донизу, 
у вигляді трапеції. Він особ
ливо ефектний при моде
люванні одягу із щільних і 

І легких шовкових тканин, 
і В костюмі спостерігається. 
І деяка геометризація форм. 

Ширина плеча — в межах 
І природних ліній. Довжина 

І в основному до середини 
м коліна. 
Я У взутті пропонується 
Й плоский, розширений носок, 

утовщений, випрямлений 
□ каблук і більш світлі тони.

Пальто і костюми допов- 
нюють невеликі за об’ємом 

п шапочки: берети на кашпе- 
] не, жіночі кашкети типу ро

сійського картуза, маленькі 
шапочки за формою голови 

І типу каски з 
І перемичкою, різної 

струкції шоломи.
' ДЛЯ МОЛОДІ

Особливо виразно вияв
ляються ці риси нової 

І в моделях для молоді.
Естетична комісія відзна

чила, що художники Моск- 
I ви і ряду інших міст знай

шли цікаве рішення теми 
І революційного минулого 
І Радянської країни, що від- 
I значає в цьому році своє

50-річчя. ,
В молодіжному костюмі 

і звучать мотиви одягу часів 
громадянської війни. Ба-

БК 00147. Індекс 61197.

Г* ИЛУЕТИ радянського одя- 
гу, що беруть початок з 

російського національного 
костюма, одержали широке 
визнання. Російський стиль 
тепер популярний у Фран
ції та Італії. З великим успі
хом радянські моди демон
струвалися за останні роки 
в. Болгарії, НДР, Польщі, 
Чехословаччині, США, Ту
реччині. Заявки на участь в 
московському міжнародно
му огляді одягу, що має

0

на кубанку. Під девізом 
«Конармія» була представ
лена рухлива, стрімка фор
ма пальта із застосуванням 
пластрону, двобортної зас
тібки, золотистих металевих 
гудзиків і костюми геомет
рично-чітких ліній, допов
нювані невеликими за об’є
мом головними уборами за 
мотивами шапки-будьонів- 
ки. Під девізом «Гвардія» 
виконаний костюм яскраво-

застібкою-
кон-

моди

В повсякденному літньо- 
му одязі використовуються 
геометричні малюнки стри
маного колориту.

ЯКЩО ЙДЕТЕ НА БАЛ...

Своєрідний і вишуканий 
нарядний одяг. Під девізом 
«Рязанська мадонна» ство
рені два ансамблі, вирішені 
в російському стилі: один— 
молодіжний, виконаний із 
шовку в традиційному, ха
рактерному для районів 
Рязанської області інтенсив
но-рожевому кольорі, до
повнений зеленим намистом, 
другий — з мерехтливої 
тканини, з уміло використа
ними прикрасами — вели
кими підвісними сергами.

Цікава модель вечірнього 
Плаття із чорного оксамиту 
з широким рукавом, оздоб
леного в дусі національно
го російського одягу.

Нарядний костюм із шов-

ЧИ ЗАВОЮЄ
„РОСІИСЬНИИ" стиль

ЄВРОПУ?>
Радянська колекція мод на 1968 рік

червоного кольору, що 
складається з жакета і 
плаття. Ансамблі завершу
ють чоботи на утовщеному 
каблуці, які щільно обляга
ють ногу.

З використанням нових 
виразних форм конструк
тивних ліній виконаний ан
самбль під девізом «Комсо
мольські» — з укороченими 
жакетами.

ЗИМОВІ НАРЯДИ
Художників Загальносо

юзного будинку моделей 
одягу приваїбила сибірська 
тема. Вони створили ан
самбль «Тайга» — пальто 
розширеного силуету, оз
доблене по подолу хутром 
нутрії, з шапкою, що нагадує 
традиційні форми головних 
уборів Півночі.

Нарядні і цікаві за кроєм 
моделі костюма, виконані в 
чорному кольорі, з вико
ристанням форм російсько
го народного одягу — роз
ширеною спинкою, вишив
кою і петлями з шнура, ру
кавами з хутра каракульчі.

Вдало 
зимових 
тканини, рукава в’язані, 
конані в

знайдені рішення 
платы плаття із

ви-
тон.

СПОРТ ДЛЯ ВСІХ
оВ ряді спортивних комп

лектів Загальносоюзн ого 
будинку моделей одягу 
розроблена «космічна» те
ма. Це — стрімкий силует, 
монолітні форми, чіткі де
талі, нове кольорове рішен
ня. В «космічних» моделях 
використовується поєднання 
різних тканин з трикотажем, 
штучною шкірою, замшею. 
Досягнення хімії дозволили 
художникам висвітити і 
урізнбманітити палітру,
створюючи білосніжні ан
самблі і ансамблі яскравих 
розфарбувань, що підкрес
люють динамічність модепі.

ЛІТНІ СЮРПРИЗИ
Багато сюрпризів підготу

вали модельєри для літа. 
Красивий і зручний на пляжу 
яскраво-голубий ансамбль 
із тканини, що не мнеться, з 
крупним чорним геометрич
ним малюнком. Декоратив
не плаття із строкатого ма
теріалу з аплікацією із яск
равої кольорової тканини. 
Дуже нарядний за кольо
ром і структурою тканини 
молодіжний ансамбль із 
шовку в м’якому ніжно-ро 
жевому'кольорі.

нової тканини «бекасаб» з 
прикрасами із зчорненого 
срібла присвячується Таш
кенту.

ТРИКОТАЖ НА КОЖНИЙ 
ДЕНЬ

Простотою і витонченістю 
відзначаються моделі три
котажних виробів. Але не 
тільки костюми, плаття, све
три, але й утеплені на пі
нополіуретані напівпалью і 
куртки. Над створенням 
цього одягу художники Все
союзного будинку моделей 
трикотажних виробів і Ки
ївського трикотажного бу
динку моделей працювали 
в співдружності з майстра
ми Косинської, Загорської, 
Київської та інших трико
тажних фабрик. В моделях 
радянської колекції велике 
місце займає синтетична 
пряжа. Так, в костюмах і 
платтях використовується 
мерон, еластик, мелан. Ма
льовничі моделі, виконані, 
за мотивами південноро
сійської паневи, — ансамб
лі з об'ємної пухнастої пря
жі, з малюнком в клітку в 
поєднанні чорно-білого ко
льору — традиційному по
єднанні для Воронезької 
області. «Російська тема» 
підкреслюється вертикаль
ною стрічкою вишивки лю
рексом (мерехтливою нит
кою).

ЧОЛОВІКИ НАРЯДНІ 
ЗАВЖДИ

Елегантний вигляд має 
чоловічий одяг. Він пред
ставлений двома силуетами: 
прямим і напівприлягаючим.

Напівприлягаючий силует 
з підвищеною талією пе
рейшов з нарядного одягу 
в повсякденний. Його вико
ристовують і в спортивних 
костюмах. Чоловічий одяг 
1968 року буде більш світ
лого колориту. Так, Ленін
градський будинок моделей 
запропонував світлий чоло
вічий ансамбль — голубу
вато-сіре пальто, клітчасті 
сірі штани і м'якого роже
вого відтінку сорочка.

Моделі нового модного 
одягу 1968 року рекомен
довані Естетичною комісією 
промисловості для вироб
ництва. Спеціалісти споді
ваються, що нові моди за
воюють не тільки радян
ських модниць, але й зак
ріплять успіх «російського 
стилю» в Європі.

Тамара ТИХОМИРОВА. 
(АПН).
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