
СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
24 грудня сьома сесія обласної Ра

ди депутатів трудящих продовжувала 
роботу. З доповіддю про хід вико
нання соціалістичних зобов’язань, 
взятих трудящими області на честь 
100-річчя від дня народження В. І. 
Леніна виступив голова облвиконкому 
П. С. Кошезський,

В обговоренні доповіді виступили 
перший секретар Долинського райко
му КП України депутат П. Л. Гідуля- 
нов, начальник обласного управління 
будівництва та експлуатації шосейних 
шляхів депутат В. М. Кривенко, ди
ректор заводу «Червона зірка» 
К. С. Курцев, ректор Кіровоградсь
кого інституту сільськогосподарсько
го машинобудування депутат В. О. 
Степанов, перший секретар Олексан- 
рівського райкому КП України депу
тат В. Я. Маслюченко, голова викон
кому Петрівської сільської Ради Ком- 
паніївського району депутат Г. Я. Яни- 
шевський та інші, всього 12 промов

ців. Сесія приймає рішення припини
ти дебати по третьому пункту поряд
ку денного.

Одноголосно приймається рішення 
про хід виконання соціалістичних зо
бов’язань, узятих трудящими області 
на честь сторіччя від дня народжен
ня В. І. Леніна.

Головуючий надає слово заступни
кові голови облвиконкому Д. С. Си
волапу.

Центральний Комітет КПРС у пос
танові «Про 50-річчя ВЛКСМ і зав
дання комуністичного виховання мо
лоді», говорить Д. С. Сиволап, визнав 
за доцільне, щоб Верховна Рада 
СРСР, Верховні Ради союзних і авто
номних республік, а також крайові, 
обласні, окружні, міські та районні 
Ради депутатів трудящих мали постій
ні комісії у справах молоді. Відповід
но до цього на розгляд сесії вино
ситься питання про утворення постій

ної комісії обласної Ради у справах 
молоді.

Сесія приймає рішення про утво
рення постійної комісії у справах мо
лоді. Головою комісії обрано депута
та К. І. Сабанського.

Головуючий надає слово секрета
реві облвиконкому К. Г. Жуку, який 
оголошує проект рішення про утво
рення комітету по фізичній культурі 
і спорту при облвиконкомі.

Сесія приймає рішення про утво
рення на базі обласної ради Союзу 
спортивних товариств і організацій 
комітету по фізичній культурі і спор
ту при облвиконкомі. Головою комі
тету затверджується В. А. Жученко.

Сесія затверджує ряд рішень обл
виконкому, прийнятих у період між 
сесіями.

На цьому сьома сесія обласної Ра
ди депутатів трудящих одинадцятого 
скликання закінчила роботу.

ПЛЕНУМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМІТЕТУ
ВЛКСМ
25 грудня у Москві відкрився Пленум 

Центрального Комітету ВЛКСМ. В його 
роботі беруть участь секретарі обкомів і 
крайкомів комсомолу, ЦК ЛКСМ союз
них республік, помічники начальників по- 
літуправлінь військових округів і флотів 
по комсомольській роботі, група секрета
рів міськкомів і райкомів комсомолу, пе
редовики промисловості і сільського гос
подарства, молоді вчені і представники 
творчої молоді, редактори комсомольсь
ких газет і журналів.

На Пленумі присутні відповідальні пра
цівники ЦК КПРС, ряду міністерств, 
центральних відомств і організацій.

На порядку денному Пленуму три пи
тання:

Про роботу комсомольських організа- | 
цій по виконанню Постанови ЦК КПРС 
«Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання кому
ністичного виховання молоді»;

Про завдання комсомольських органі
зацій щодо участі в дальшому розвитку 
сільського господарства у світлі рішень 
жовтневого (1968 року) Пленуму ЦК 
КПРС;

Організаційні питання.
З доповіддю в першому питанні висту

пив перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
ТЯЖЕЛЬНИКОВ

(Кор. ТАРС).

З цього номера «Молодий комунар» розпочинає за
няття заочного семінару «Компас».

ДЛЯ КОГО ВІНІ Для секретарів комсомольських орга
нізацій, які мають мало досвіду комсомольської роботи, 
для членів комітетів комсомолу, для «прожектористів». 
Заняття семінару будуть побудовані так, щоб дати необ
хідні навички організаторської роботи, щоб кожний зміг 
почерпнути щось корисне для себе.

ПРО ЩО ПІДЕ МОВА НА СЕМІНАРІ! Про внутріспіл
кову роботу, про роботу комсомольських груп, про ор
ганізацію соціалістичного змагання серед комсомольців 
і молоді, про організацію політичного навчання, про пе

редовий досвід і головні напрямки в комсомольській роботі.
Сьогодні перше заняття заочного семінару. Тема: КОМСОМОЛЬСЬКІ 

ЗБОРИ. Заняття веде заступник завідуючого відділом комсомольських організа
цій обкому ЛКСМУ Б. ЯСИНОВСЬКИИ.

НАЙВИЩИЙ
ОРГАН

Як записано в Статуті ВЛКСМ, ком
сомольські збори — найвищий орган, 
яайширше-зібрання організації, на яких 
обирають, перед якими звітують вико
навчі органи: комітет чи бюро, а де їх 
немає, то секретар комсомольської орга
нізації і його заступник, на яких вирі
шуються головні питання в житті орга
нізації.

------------------------------- -------
В комсомольських організаціях під

приємств, будов, учбових закладів, які 
нараховують більше 300 членів ВЛКСМ, 
а в колгоспах і радгоспах — більше 
100 комсомольців, комсомольські збори 
скликаються в строки, встановлені комі
тетами комсомолу, але не рідше одного 
разу на три місяці. На підприємствах, у 
колгоспах, радгоспах, де скликання збо
рів ускладнюється умовами виробни
цтва або територіальною віддаленістю, 
збори в окремих випадках можуть про
водитися по змінах, дільницях, брига
дах, відділках.

(Закінчення на 2-й стор.).

ПРОМИСЛОВІСТЬ МОСКВИ
ДОСТРОКОВО ВИКОНАЛА 

ДЕРЖАВНИЙ ПЛАН 1968 РОКУ
Трудящі Москви до- 

сягли нового важливого 
рубежу в соціалістично
му змаганні за завер
шення п'ятирічного пла
ну до 7-го листопада 
1970 року, гідну зустріч 
сторіччя з дня народ
ження В. І. Леніна: ко-

лективи промисл о в и х 
підприємств міста до
строково, 24 грудня, ви
конали план 1968 року 
по обсягу реалізації про
дукції і випуску біль
шості найважливіших ви
робів.

(ТАРС).

Повідомлення ЦСУ СРСР
Колективи підприємств хімічної промисловості до

строково виконали річний план виробництва міне
ральних добрив. Порівняно з 1967 роком випуск мі
неральних добрив зросте більш як па 3 мільйони 
тонн.

Це було ЗО років тому. 
27 грудня 1938 року Прези
дія Верховної Ради СРСР 
встановила найвищий сту
пінь трудової відзнаки — 
звання Героя Соціалістичної 
Праці.

Відтоді тисячі кращих з 
кращих трудівників ^ ро
бітників І колгоспників, Ін
женерів І Науковців УДО* 
стовні золотої медалі «Серп 
І Молот». Про одного з них, 
нашого земляка Федора 
Яковича Косянчука ми сьо
годні розповідаємо. (Див. 
3-ю стор.). Я

МИКОЛУ РЕКОМЕНДУВАЛИ В ПАРТІЮ
Чітко 1 рівно стукає мета

леве серце верстата. Но
венькі деталі швидко ви
повнюють ящик. Зосередже
ний погляд, впевнені профе
сійні рухи. Працює фрезс- 
рувальннк-стругальннн чет
вертого розряду Микола Ко
роль...

А тоді він був просто Ми
кола, навіть Минолка. Вчо
рашній десятикласник не
сміливо переступив поріг 
майстерні Долинського ра
йонного об’єднання «Сіль
госптехніки» в 1961 році.

Перші невдачі і перші ус
піхи... Вони служили доб
рим стимулом для опануван
ня двома професіями. Хіба 
тільки двома? Уже пра
цюючи стругальником. Ми
кола навчався на вечірніх 
курсах шоферів, успішно їх 
закінчив.

Передовик виробництва,

член комітету комсомолу, 
непоганий спортсмен, Мико
ла для кожного викроїть 
час: кому допомогти пора
дою, кому — ділом. І тому 
нікого не здивувало, коли 
йому на комсомольських 
зборах одноголосно дали 
рекомендацію для вступу до 
партії.

Є в Миколи і сім’я. ХаЙ 
невелика, але дружна. Дру
жина, Світлана і «найстар
ший» —. Ссргійко, якому не
щодавно виповнився один 
рік- ’■

Вільний час подружжя ; 
любить проводити на лижах 
за містом. Жаль тільки, шо 
зима цього року каверзує. 
Але нічого, ще будуть 
кружляти сніжні зірочки, і 
лягатиме Лижня стрімкими 
коліями на біле диво. * 
мчатнмуть навперейми з віт
ром Микола, Світлана, а 
там, пізніше, і Сергійко...

В. ВАСИЛЕНКО.

♦ото В. КОВПАКА, і
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ШКОЛА 
ЛЕНІНА

УРОК—ЗАВДАННЯ

. . . ВЧИТИСЯ ПРАЦЮВАТИ!“
«Вчитися працювати —■ 

це завдання Радянська 
влада повинна поставити ■ 
усьому його обсязі перед 
народами», — підкреслю
вав Володимир Ілліч Ленін 
у своїй праці «Чергові 
заздання Радянської вла
ди», в праці, що ось уже 
більше п'ятдесяти років є 
програмною для партії і 
всього радянського наро
ду. 1 перед тим, як йти на 
ленінський урок, перш ніж 

вести мову про те, як вчи
тися працювати, ти, без
сумнівно, ще раз ознайо
мишся з цією працею, 
складеш конспект. А вже 
потім, коли освіжиш у па
м’яті ленінські принципи 
господарювання, ленін
ський план створення со
ціалістичної економіки, ти 
разом з товаришами по 
роботі подивишся на наше 
сьогодення через призму 
ленінських думок.

«...СОЦІАЛІЗМ ВИМАГАЄ 
СВІДОМОГО І МАСОВОГО 
РУХУ ВПЕРЕД ДО ВИЩОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ... 
СОЦІАЛІЗМ ПОВИНЕН ПО- 
СВОЄМУ, СВОЇМИ ПРИЙО
МАМИ - СКАЖЕМО КОН
КРЕТНІШЕ, РАДЯНСЬКИ
МИ ПРИЙОМАМИ - ЗДІЙС
НИТИ ЦЕЙ РУХ ВПЕРЕД».

Таким саме своїм, ра
дянським прийомом є і 
нова господарська рефор
ма по удосконаленню пла
нування і економічного 
стимулювання. Тепер, як 

підкреслювалося нещо-» 
давно на сесії Верховної 
Ради СРСР, за новою сис
темою господарювання 
працює вже 26 тисяч під
приємств, на які припадав 
майже три чверті всього 
обсягу промислового ви
робництва.

На Україні на нову сис
тему господарювання пе
рейшло 4 600 промислових 
підприємств, які випуска

ють 65 процентів промис
лової продукції і дають 
близько 70 процентів при- 
6уТку, Такі найважливіші 
економічні показники, як 
темпи приросту обсягу 
виробництва, реалізації 
Продукції, продуктивнос
ті праці, прибутки, на цих 
підприємствах значно ви
щі ніж на інших.

А як справи на твоєму 
підпривмствії Як працює- 
ться по-новому! Наскільки 
вміло поєднуються еконо
мічні й адміністративні ме
тоди керівництва!

«...ПІДНЕСЕННЯ ПРОДУК
ТИВНОСТІ ПРАЦІ ПОТРЕ
БУЄ, НАСАМПЕРЕД. ЗАБЕЗ
ПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ОСНОВИ ВЕЛИКОЇ ІНДУСТ
РІЇ: РОЗВИТКУ ВИРОБНИ
ЦТВА ПАЛИВА. ЗАЛІЗА. МА
ШИНОБУДУВАННЯ, ХІМІЧ
НОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ».

Поглянь, як ленінська

думка втілилася в життя 
А партія та уряд і надалі 
приділяють велику увагу 
тим галузям виробництва 
від яких залежить техніці 
ний прогрес у народному 
господарстві. У відловід. 
ності з Директивами ХХІ|| 
з’їзду партії за три остан
ніх роки п’ятирічки вироб
ництво чавуну на Україні 
збільшиться на 9 мільйо
нів тонн і становитиме 45,6 
мільйона тонн. Майже на ? 
мільйонів зросте в рес
публіці виробництво сталі 
і досягне 50 мільйонів, а 
виробництво прокату | 
сталевих труб — 43,6 міль- 
йона тонн. Постійно удос
коналюється і створює
ться принципово нова тех
ніка і технологія, механі
зуються й автоматизую
ться виробничі процеси,

Найвищий 
орган
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

В Статуті ВЛКСМ не вказано строки 
проведення зборів цехових, бригадних 
організацій та комсомольських груп. Во
ни випливають із самої їх суті, як най
більш оперативних ланок в структурі 
комсомолу, — не рідше одного разу на 
місяць. Що ж до комсомольських груп, 
то тут збори проводяться тоді, коли в 
цьому виникає потреба.

Регулярність зборів — це не все, ЩО 
забезпечує підвищення їх ролі в розвит
ку внутріспілкової демократії. Дуже 
важливо ретельно готувати їх, виносити 
на обговорення корінні, важливі пи
тання.

У виборі порядку денного немає кано
нів. Комсомольське життя надто багато
гранне, щоб дати вичерпну відповідь, 
які питання слід обговорювати. Останнім 
часом у зв'язку з загальною активіза
цією внутрікомсомольського життя знач
но ширшим стало коло питань, які ви
носяться на обговорення.

В центрі уваги комсомольських орга
нізацій зараз знаходяться завдання ус
пішного виконання планів п’ятирічки, 
підготовка до гідного відзначення 100- 
річчя від дня народження В. І. Леніна. 
Після XV з'їзду ВЛКСМ на обговорення 
виносяться питання виконання статутних 
вимог, дотримання форм внутрікомсо
мольського життя, підвищення ідейно- 
теоретичного та загальноосвітнього рів
ня членів ВЛКСМ, удосконалення орга
нізаторської і політико-виховної роботи.

На успіх зборів впливає багато фак
торів, серед яких немає другорядних. 
Взяти, наприклад, підготовку приміщен
ня. Можливо, це не така вже значна де
таль, але кожному з присутніх буде при
ємно, якщо приміщення буде чистим, 
провітреним, буде грати музика, на столі 
президії будуть живі квіти.

Або оголошення про збори. Часто ми 
бачимо, коли в ньому написано «Явка 
всіх комсомольців обов’язкова» і в кінці 
шість знаків оклику. А ось порядок ден
ний побачиш не часто. Це невірно. По
знайомившись за кілька днів до зборів з 
питаннями, які на них будуть обговорю
ватись, комсомолець заздалегідь мати
ме свою думку про них, тоді можна че
кати від нього й активності.

І, нарешті, дата і час проведення збо
рів. їх треба вибрати так, щоб у цей 
день більшість комсомольців були вільні 
і могли прийти па збори. Слід подума
ти й про те, чи можна підмінити або 
перевести на іншу зміну комсомольців, 
які працюють.

Всі ці питання секретар повинен ви

ГОЛОС ЛЕНІНА
Причаїлися за партами 

ріколярі, вслухаються в 
кожне слово, сказане вож
дем: говорить Ілліч,

Ноті І голубим сяйвом

спалахує екран, і на ньому 
оживають безсмертні кадри, 
зняті при житті Володимира 
Ілліча.

Так цікаво проходять уро
ки Історії та позакласні го. 
динн в Торговицькій серед
ній школі в технічному кабі
неті, який обладнали стар
шокласники під керівни
цтвом викладача німецької 
мови М. М. Бесараба.

В кабінеті є кіноапарат, 
два магнітофони, 12 стрічок 
з записами промов В. І. Ле
ніна, діафільми тощо.

В, ДЕНИСЕНКО.
Повочрхапгельськнй район.

ЩЕДРІВОЧКА 
ПРИЛЕТІЛА...

З високих вікон вихлюпує
ться н зоряний вечір ново, 
річна щедрівка:

рішувати не сам, а разом з комсомоли-' 
ськнм активом.

Чим більше людей буде залучено до 
підготовки зборів, тим більше шансів на 
успішне їх проведення.

Прийнято говорити, що тон зборам за
дає доповідь.

Це правильно. Підготовка доповіді — 
велика, копітка робота. Коли вона дору
чається одній людині, важко ждати доб
рих наслідків, глибокого проникнення в 
суть питання, детального аналізу, уза
гальнень, виразного викладу. Члени бю
ро, комітету — досвідчені товариші, 
можуть підказати доповідачеві нові дум
ки, наштовхнути на важливий висновок, 
цінну пропозицію.

Обговорення доповіді можна назвати 
продовженням її. Зрозуміло, тут все за- 
лежить від того, як поставлено питання, 
чн зрозуміли його комсомольці, чи були 
ознайомлені заздалегідь з внесеними 
пропозиціями.

Чи слід готувати виступаючих? Зви
чайно, викликати юнака чи дівчину в 
комітет комсомолу і диктувати йому 
зміст виступу, не беручи до уваги його 
особисту думку, не треба. Такий підхід 
нічого спільного не має з комсомоль
ською демократією.

Проте не зайве, коли секретар чи член 
комітету порадять комсомольцю висту
пити, зорієнтують його в проблемах, які 
виникли в зв’язку з порядком денним. 
Зовсім непогано підбадьорити товариша, 
який вперше виступатиме перед широ
кою аудиторією. Потрібно лише при цьо
му не нав’язувати свою точку зору, осо
бисту оцінку фактів і явищ, проводити 
цю роботу тактовно, не сковуючи ініціа
тиви.

Важливим етапом являється прийнят
тя рішення. Зрозуміло, що добру поста
нову важко сформулювати по ходу збо
рі в. Тому буде правильним, коли проект 
постанови готується перед зборами, коли 
до його складання залучається широке 
коло активу.

Постанова повинна бути конкретною, 
чіткою, не переобтяженою загальними 
фразами. Яким повинно бути рішення по 
формі? Чи повинна бути констатуюча 
частина? Тут немає шаблону. В одних 
випадках резолюція приймається розгор
нута з двох частин: в першій дається 
аналіз стану справ, в другій — наміча
ються завдання, плани. Інколи достатньо 
записати лише перелік конкретних захо
дів, доручень, висловити ставлення до 
того чи іншого факту, явища.

Комсомольським активістам не слід 
забувати про ще одну важливу справу.

Чи перед обговоренням доповіді, чи 
після прийняття рішення секретар або 
хтось із членів комітет}' комсомолу по
винен доповісти присутнім про те, як ви
конано попередні рішення, з чиєї вини, 
з якої причини той чи інший пункт рі
шення не виконано.

Тільки тоді кожен комсомолець впев
ниться, що до його голосу прислухають
ся, тоді він стане активнішим, а колек
тивна думка зборів сприятиме поліпшен
ню роботи комсомольської організації.

Добрий вечір,
щедрий вечір,.,

І далі;
Хай вам родять

і пшениця, 
Кукурудза й буряки, 
І картопля Г< огірки, 
Щоб у вас були

з ПШСПІІЦІ 
Калачі і паляниці...

Скоро, вже зовсім скоро ці 
щедрівки пролунають в Ад- 
жамці. Дівчата й хлопці •— 
учасники художньої само
діяльності — в національних 
костюмах вийдуть під Но
вий рік на вулиці рідного 
села, щоб привітати одно
сельчан, побажати їм щас
ливого І щедрого майбут« 
нього.

А. ОЛІЗАРЕНКО.
Кіровоградський район.

Нові 
документи 
про сім’ю 
Ульянових

До іОО-річчя и>Д дня народження 
В. І. Леніна

Про перебування в Києві рідних В. І. Лені
на 1 про їх революційну діяльність тут вже 
багато відомо. А от професор Київського дер
жавного університету імені Т. Г. Шевченка 
И. Д. Ремезовський зібрав І опублікував у 
своїй книзі нові документи про сім’ю Улья- 
нових у Києві.

Професор знайшов в архівах жандармерії 
протоколи про допит Ульянових. Записи в 
них свідчать, що Дмитро Ілліч категорично 
відмовився відповідати на запитання слідчо
го.

У Дмитра Ілліча тоді було знайдено за-

У БОРОТЬБІ ЗА ПРАВА

ПАРИЖ. Конфедеральний 
центр молоді, який входить 
до складу Загальної конфе
дерації праці Франції, опуб
лікував заяву, в якій висло
вив протест проти наміру 
урядової більшості Націо
нальних зборів і Сенату під
вищити віковий ценз для 
участі у профспілковій ді
яльності з ІЗ років до 21 
року.

Позбавляння молодих тру
дящих права виступати від 
Імені профспілок, парла
ментська більшість підтверд
жує тим самим свою антиде
мократичну суть, підкреслю
ється в заяві. Загальна кон
федерація праці відкидає 
дискримінацію щодо моло
дих робітників і закликає 
молодь продовжити бороть
бу на захист своїх прав.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ
ЖИТЛОМ БЕЗДОМНИХ
ЛОНДОН. Англійські ком

сомольці провели в різних 
районах Лондона демонстра- 

ції з вимогою забезпечити 
житлом англійців, які не ма
ють даху над головою.

За офіційними даними, п 
одному лише Лондоні 
налічується 6 тисяч бездом
них, в той час як пустує 32 
тисячі будників, квартплата 
в яких не по кишені англій
ським трудящим.

Крім десятків тисяч людей, 
що не мають житла, мільйо
ни англійців живуть в жах
ливих антисанітарних умо
вах, а власники стерпною 
житла змушені з року а рік 
платити все більшу кварт
плату. За словами «Гарді- 
ан», 9 мільйонів чоловік в 
Англії живуть у трущобах.

НАЗУСТРІЧ ЮВІЛЕЄВІ 
КОЛІ СОМО Л У УГОРЩИНИ

БУДАПЕШТ. Угорська Ко
муністична спілка молоді 
відзначає 29 грудня свій 
Ювілей — 50-у річницю з дня 
розгортання в країні моло
діжного комуністичного руху. 
У передсвяткові дні скрізь (ТАРС).

Будапешті закінчено монтажЕ тГпбш?’КА' На машинобудівному заводі в 
Гжгаріна біля міста Дьєньдеїн «пб "і* ’?ля теплово' електростанції імені 
тя гігяантс,ька турбіна, яку випустив авоя°МУ СХ°Л* К₽аТни‘ Це вЖЄ

«а знімку; монтаж ротора^йнщ

________ Фого МТІ — АПН.

шифрованнй конспект змісту програми 
РСДРП. Але на допиті він відповів так; 
«Від кого одержав цей конспект І кому по
винен я його передати пояснювати не вважаю 
для себе можливим».

У жандармському «Журналі наглядів за 
Ульяновими» вчений виявив багато адрес ки
ян, з якими зустрічались Ульяиови. Тепер ві
домо, що у громадянки Дешиної, яка жила 
на Пнроговській 7, підпільники одержували 
нелегальну літературу, що дехто Глоба регу
лярно носила передачі Ульяновим у Лук’инів- 
ську тюрму.

Знайдено також документи про приїзд У 
Київ до сім’ї Ульянових відомого революціо
нера Сергія Гусєва з директивами від В. І. 
Леніна, про зв’язки Ульянових з активними 
діячами партії — Г. Кржижановським, Р. Зем
лячкою та Іншими.

У конспіративній роботі Ульянових велику 
роль відігравав шаховий столик, зроблений 
за проектом В. І. Леніна. В цьому столику 
був тайник, де зберігались важливі партійні 
документи. Цей столик, як писали у своїх 
спогадах Анна Іллінічна, їздив всюди, де до
велося бувати Ульяновим.

Не маючи переконливих доказів про злочин, 
жандармерія звільнила Ульянових з тюрми І 
не виконала розпорядження директора де
партаменту поліції царського міністерства 
внутрішніх справ про арешт у Києві діячів 
Центрального І міського комітетів РСДРП. 
Про це також свідчить вперше знайдене в 
архівах жандармерії згадане розпорядження 
директора поліції.

в Угорщині проходять уро
чисті збори комсомольців, 
присвячені славній даті.

Великою подією стали збо
ри представників комсомоль
ських організацій області 
Баранья у місті Печ. У них 
взяли участь партійні керів
ники області та міста, пред
ставники ЦК УКСМ. В уро
чистій обстановці секретар 
ЦК УКСМ Шаидор Карпат! 
вручив комсомольські наго
роди активістам, що най
більше відзначилися.

Учасники зборів звернули
ся з закликом до молоді 
області гідно зустріти 50- 
річчя Угорської Радянської 
Республіки, 100-річчя ВІД 
дня народження В. І. Лені
на і 25-рІччя визволення кра
їни Радянською Армією.
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адже без цього неможли
вий ріст продуктивності 
праці-

А як використовується 
нова техніка на твоєму під
приємстві! Чи в повно» 
зіддачеюі Якщо ні, то чо- 

Що можна І треба 
/зробити!

«ДРУГОЮ УМОВОЮ під
несення ПРОДУКТИВНОС
ТІ ПРАЩ €, ПО-ПЕРШЕ. 
ОСВІТНЄ 1 КУЛЬТУРНЕ ПІД
НЕСЕННЯ МАСИ НАСЕ
ЛЕННЯ».

а як ТИ, твої товариші 
ПО роботі підвищують свій 
загальноосвітній і фаховий 
рівень!

« .ТІЛЬКИ СОЦІАЛІЗМ, 
ЗНИЩУЮЧИ КЛАСИ 1, ЗНА
ЧИТЬ, ПОНЕВОЛЕННЯ МАС, 
ВПЕРШЕ ВІДКРИВАЄ ШЛЯХ 
ДЛЯ ЗМАГАННЯ ДІЙСНО В 
МАСОВОМУ МАСШТАБІ».

Нині і хлібороби, й енер
гетики, і машинобудівники 
— всі комсомольці і мо-

'а

>

>

»ЛІолодий комунарі — 6 стор. ---- —4
лодь, як і їх старші това
риші, готують трудові да
рунки до 100-річчя від 
Дня народження В. І. Ле
ніна, Змагання на честь 
цієї знаменної Дати все 
ширшає.

А як на твоєму підпри
ємстві організовано зма
гання? Яким твій особистий 
внесок у виробничий успіх 
колективу! ’
_*Т.рЕБА ПОДУМАТИ 1ПО ЛП?НЯУСн₽лЛОГО УПРАВІ 

У‘”’ННЯ ПЕРЕКОНУВАТИ, 
їлУй'зНуНв5тЯ^,ІТН,‘и° о,,:

Ти володієш таким вмін
ням? Д поглянь, чи не за
буті часом добрі починан
ня тільки через те, що від 
слів не перейшли до Діла, 
не організували? 
пГ5£’йИг.ЛКУРЛТН0 1 СУМ- 
Д’ННО РАХУНОК ГРОШЕЙ, 
ХАЗЯЙНУЙ ЕКОНОМНО, НЕ

ЛЕДАРЮЙ, НЕ КРАДИ, ДО- 
ЛЕРЖУЙ НАЙСУ В0Р1ШОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ В ПРАЦІ»?
А ЯК ТВОЯ КОМСОМОЛІ,- ку 

ська група чи організація 
бореться за міцну трудо
ву Дисципліну! Як вихо- 
вув молодих робітників!

Цей урок можна про
вести як в гуртку чи семі
нарі комсомольської по
літосвіти, так і як збори- 
урок в комсомольській 
організації чи групі. Для 
того, щоб розмова була 
цікавою і корисною, не
обхідно, щоб слухачі були 
добре обізнані з працею 
В. І. Леніна «Чергові зав
дання Радянської влади». 
Основний шлях — само
стійне вивчення праці, про
те доречно під час підго
товки до уроку провести 
ряд бесід і лекцій на цю 
тему.

Важливо, щоб слухачі 
під час підготовки до уро- 
“*/ ознайомилися і з до
датковою літературою. 
Зокрема, може стати з 
пригоді збірник статей 
«Економіка», випущений у 
1966 році, методичні вка
зівки по переводу підпри
ємств, об’єднань і галузей 
промисловості на нову 
систему планування і еко
номічного стимулювання, 
які можна віднайти в 
«Экономической газете» 
N2 50 за 1966 рік. Під час 
підготовки до ленінського 
уроку необхідно викорис
тати також матеріали п’я
тої сесії Верховної Ради 
СРСР сьомого скликання 
та матеріали четвертої 
сесії Верховної Ради 
УРСР.

ЮВІЛЕЙНИЙ
ОГЛЯД
На ознаменування 25-річ* 

чи визволення Кіровоград- 
тини від німецько-фашист
ських загарбників обласна 
організація Українського то
вариства охорони пам’ятни
ків історії та культури 
спільно з облвно оголосили 
огляд-конкурс на кращий 
туристський похід но міс
цях бойової слави Кірово- 
градщини, створення нових 
шкільних музеїв, кімнат бо
йової і трудової слави, 
Огляд-конкурс триватиме з 
1 грудня 1968 року до 1 квіт
ня 1969 року в школах, ди
тячих будинках, Палацах 
піонерів, комсомольських 
організаціях.

Для переможців обласно
го огляду-конкурсу вста
новлено п’ять премій.

Але як кукурудзовод Косянчук почався са
ме з тридцятих років, з тих, можливо, не зов
сім обгрунтованих доводів, які висловив у 
розмові з емтеесівським агрономом. І почав 
поступово «гнути» свою лінію. Війна на де
який час відсунула його плани.

ТГ РАВО бути господарем на своїй землі 
Федір Косянчук відстоював у боротьбі з 

фашистами, його хата стала партизанським 
госпіталем і явкою. До нього приходили пе
реховуватися поранені партизани, він одер
жував завдання від партизанських команди
рів. Одного разу надійшов наказ з Чорного 
лісу затримати на деякий час ворожий під
розділ, який мав виступити на підмогу фа
шистам. що оточили партизанський табір. Як 
це зробити, коли немає зброї і людей? І туг 
прийшла на допомогу селянська кмітливість. 
Косянчук послав сина і його товариша до 
німецького обозу, щоб ті повиймали чеки з 
осей фургонів. Коли вночі фашисти вирушили 
в бік Чорного лісу, по дорозі у підвід поспа
дали колеса. Піднялася метушня. І доки гіт
лерівці лагодили підводи, пройшло кілька 
годин. За цей час партизани знищили фа
шистський загін, який оточив ліс, і зустріли 
вогнем підрозділ, що поспішав із села на 
підмогу. ■ ■■ ■
SW 3'1
ВЕЛИЧНОСТІ

ЛАВА ДО ЛЮДИНИ приходить по- 
різному. Але обов’язково — через 
труд. Ще ніколи і нікому вона не да
валася легко. Тільки одні вкусять то
го солодкого плоду зарані, у віці мо
лодому, і потім все життя над ними 
витає рожевий ореол, а інші йдуть

до неї роками. Та хіба заради слави вони 
брали ту висоту, з якої, озирнувшись у мину
ле, можна побачити щоденну роботу, в якій 
було все — і радощі, і горе, та не було лише 
одного — спокою. І зараз, коли прийшли сла
ва і визнання, його теж немає. Бо висоту бе
руть не для того, щоб зупинитись на ній, 
відкритій з усіх боків, а для того, щоб іти 
далі. З неї ж бо видніше пройдене і майбут
нє. Мине хвилина урочистості, коли захоплює 
та висота подих, і знову засукує людина ру
кави й береться до буденної роботи.

Нелегко йшов до своєї слави і Федір Якович Ко- 
сяичук. Важко сказати, коли прийшла вона до ньо
го. Не базувала вона його. Від того, як змінювала
ся думка щодо предмету його любові — кукурудзи, 
змінювалося й ставлення до нього. Разом з нею. 
що стали притчею «во язицех», він розділив усю 
повноту поваги і всю гіркоту невизнання. Ходив 
при її величності королеві в рицарях і доглядав, як 
рідний батько, коли робили її падчеркою. Та ніко
ли, ні в чому не зрадив їй. бо бачив, віддавши ку
курудзі добрий шмат життя, що вона культура по
трібна.

В п’ятдесят вісім років Федір Якович став 
Героєм Соціаліс
тичної Праці. Ви
сока урядова на
города ніби підве
ла підсумок його 
багаторічної робо
ти по вирощуван
ню кукурудзи.

{ зрозумів вій. 
що недарма про
йшли роки невтом
них пошуків і без
сонних ночей, ЩО 
його працю визна
но, оцінено. Я не 
знаю, що ще від
чував старий 
хлібороб, ко
ли поверну в-
ся з обласного центру, де йому вручили ор
ден Леніна і зірку Героя, але, напевне, він 
вийшов того дня в поле, куди приходив май
же щодня всі тридцять років, які прожив тут, 
у цьому селі. Мабуть, саме так і було. Він 
стояв серед степу, де пройшла половина його 
життя, посміхався своїм радощам і навіть 
невдачам. .

А пам’ять відроджувала спогади минулих днів, 
ї стали ті спогади в чергу, бо кожен хотів бодая 
хвильки уваги, бо кожний з них приніс щось із 
собою, без чого не було б пі цього дня, ні тієї дов
гої дороги, яка зветься життям. І Федір Якович не 
силував ті спогади, а вони так, по черзі підходили 
один за одним, як давні знайомі, і промовляли до 
нього, відроджуючи близьке й далеке...

ВСІ ВІДМОВЛЯЛИ: навіщо їхати кудись 
шукати долі. 1а Федір вирішив твердо, і 

ось уже новий голова артілі прийняв від ньо
го справи, а вій, попрощавшись із білору
ським селом, подався на Україну. На новому 
місці до нього, як і до решти, хто тоді при
їхав, пристало оте зневажливе слово «пере; 
селеііець», а згодом і відпало, бо приїжджі 
мали намір мінно вкорінитися на берегах річки 
Серебрянки. 34-рІчного Федора Косянчука 
правління призначило колгоспним рільником. 
Артіль ще тільки ставала на ноги і така по
сада була чимось середнім між агрономом і 
завгоспом. Діставав різний реманент, обходи» 
поля, турбувався про насінний фонд і сам за 
нього відповідав. І придивлявся, вчився 
розуміти зейлю, яка була не схожа наі ту, 
що залишив у Білорусії. Ще тоді, в <зо-у, 
звернув увагу на кукурудзу. І не тому, шо 
чимось відрізнялася від інших культур. 
Просто було жаль дивитися: скільки пращ на 
неї затрачається, а врожай — 1о -о цент
нерів з гектара. .

Якось ппийшов до агронома МТС. а що, як і п д 
КУГУОУДЗУ так ретельно обробляти землю, як і піА 
бупякн так старанно вирощувати, доглядати? Хіба

З якихое., ІВШНХ :«₽»’»«• «О »5™,
прислухалися. Та з того ч а у у и ковро.
зародилася мрія -- зробити к, ьмс ду г/
аК°и.^аЖЮто^ ’ «се-г,ак:*
А Звирав “ гагара по 90 1 «ЯЛ» ««птпаріа. і 
120 центнерів було. _

Скільки їх було, таких випадків, коли доводилося 
ризикувати життям, виходити, здавалося /5, із бзз- 
вк/ідного становища. Федір Косянчук відкривав у 
собі якості, необхідні в упертій боротьбі, де багата 
вирішують спритність, хитрість, винахідливість. Ні
би й народився для того, щоб під носом у гітлерів. 
ців вершити праве діло, повсякчас ризикуючи. Бу
ло ж одного разу, коли до двору під’їхали поліцаї, 
а па горищі переховувалися партизани. Довелося 
запросити «гостей» до хати, ще й почастувати го
рілкою...

Все було. Тож і не дивно, що поряд з на
городами за труд у Федора Косянчука є й 
медаль за участь у партизанському русі. У, 
нього і в його дружини Юзефи Іванівни.

ДОВЕЛОСЯ Ф. Косянчуку й головувати а 
рідній артілі. І хоч як не хотілося йти иі 

(і організатор, я мовляв, ні* 
хліборобського діла поверну? 

все-таки обрали головою, 
всі чоловіки на фронті.

керівну посаду 
кудишній, і до 
тися хочеться), 
Бо ж нікому — . .

Зараз Федір Якович самокритично посмі
хається у вуса:

— Голови з мене, звичайно, справжнього 
так і не вийшло.

Тож з радістю передав «портфеля» колиш
ньому голові, який на той час повернувся. 
Пропонували різні посади, і знову ж таки го
ловою хотіли рекомендувати в сусідній кол
госп. Відмовився. «До землі ближче хочу», — 
казав. А тут якраз прочитав у газеті статтю 
Марка Озерного, як ного ланка вирощує 
ІОО-ііентнерні урожаї кукурудзи. І знову до
водив і па правлінні, і в районі, і в області: 
можуть же люди творити диво, доручіть 
ланку.

Цього разу до Федора Косянчука доля бу
ла справедливішою. Створили ланку, і він 
узявся за справжнє діло, якого стільки років 
прагнув. Урожай першого року його ланка 
зібрала просто фантастичний для колгоспу — 
09 центнерів з гектара! Ланковий ходив за
доволений і вже прицілювався на більше. Та 
чи ж зразу все дається так просто? В наступ
ні роки збирав то більше, то менше кукуруд
зи і все мріяв про той час, коли дожене про
славленого кукурудзовода з Дніпропетров

Вж'' й зовсім був близько під ЦІЛІ, як знову НИМ 
оозпорядилися по-своему: призначили... завгоспом. 
Розпалася ланка, кукурудза підійшла на задній 
план. А старий кукурудзовод тепер старанно від
микав комору, «вибивав» запчастини, обгороди;- 
вав артільну садибу штахетником. І псе ду- 
<ін ж довго так? І чекай свого часу. 
ЯКОСЬ ЗНОВУ заговорили про 

Одного разу виступив ’ .
на правлінні і почав про давно наболіле. Як-

ку • 
думая:

,___________ __ ____ г . . кукурудзу.
Одного разу виступив Федір Косянчук

раз тоді був присутнім на правлінні однії з 
районних керівників. Після засідання запитав 
у голови: що то за один по-діловому говорив.

Так згадали про Федора Косянчука. Поїхав 
до Марка Озерного за досвідом. Домовилися 
змагатися. Тієї весни ланка засіяла куку- • 
рудзою 15 гектарів. Дружні сходи обіцяли 
добрий урожай. А тут, як на лихо, посуха. 
Ходив ланковий разом із жінками по полю, 
торкав прив’ялі стебла. Біль краяла серце. 
Хіба загине праця?

Однієї ночі об дах вдарили краплі дощу. 
Нарешті! Вийшов на подвір’я, а небо все об
волокли хмари. Кілька годин дощ лив як і) 
відра. І втратив спокій ланковий. До ранку 
не заснув. А як тільки почало світати, подав
ся в поле. Так і є! Гектарів з п’ять, що з ни
зині,- затопила вода. І верхівок не видно. 
Ходив навколо, ходив, а вдіяти нічого не 
можна. Не будеш же кашкетом вичерпувати 
воду. Бачить — і на протилежному боці хтось 
походжає. Придивився — Д. 1. Шнрокоряд, 
секретар райкому партії. Підійшов:

— Що будемо робити, Федоре Яковичу?
— Треба порадитися з Озерним...
Полетіла телеграма. Відповідь не забарила

ся. ТаК і так, мовляв, чекати, доки зійде вода, 
доведеться, а тоді вже рятувати рослини.

Вся ланка і днювала А 
почувала в полі. Чекали, 
коли зійде сода і трохи 
підтряхне земля. А потім 
кожну стеблину ПІДНЯ
ЛИ з землі, очищали від 
;мулу. Сапами розпушу
вали землю. Найпровор- 
ніша—Катерина Боголе
пова. Так уже ніжно ко
жен листочок приголу
бить, що, дивись, зразу 
ніби й оживає на очах. 
Випростається Катерина, 
перепочине хвильку І 
знову до роботи. Моло
да, І втома не так 

бере. А Марії Рябченко і Раїсі Зоснмовій важче, 
вік дається взнаки. Скаже ланковий, щоб перепо
чили, а воин глянуть мовчки иа нього І знову схи
ляються над стеблом.

І

Тієї осені ланка зібрала по 102 центнери з 
гектара. Сам Марко Озерний поздоровив Зна
м'янці в.

ЦЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, що можна розпо
вісти про Федора Яковича Косянчука, 

про людину, яка через усе життя пронесла 
мрію про високі врожаї кукурудзи і здійсни
ла її. Зараз прославлений хлібороб, як і ра
ніше, вирощує кукурудзу, думає над тим, як 
підвищити врожаї картоплі. На його столі 
можна побачити брошуру директора радгоспу 
з Мнколаївщнни. який ділиться досвідом збе
рігання насінної картоплі. Вій підраховує, 
яка вигода буде артілі, коли вирощувати 
ранню бульбу. Що це — зрада кукурудзі? Ні. 
Просто він іде туди, де зараз потрібні його 
досвід і наполегливість.

Нехай не складеться враження, що на ного 
шляху було більше шипаків, аніж пелюсток 
троянди. Федір Якович Косянчук уміє з труд
нощів вийти з властивим йому гумором, не 
втратити тієї дорогоцінної якості, яка зроби
ла його тим, ким він е: знатною людиною 
колгоспного села.

В. ГЛНОЦЬКИЙ,
Колгосп «Правда» 
Знам’яяського району.

ЦЯ КНИГА щойно на
дійшла до книгарень. На 

обкладинці написано: «Ком
мунист. 1909», а 
шрифтом подрібніте: кален- 
дпр-довідник.

Я не виносив би на обкла
динку цих двох слів. На мою 
думку, вони не зовсім точно 
визначають зміст книги. Це 
не просто календар і не 
просто довідник. Це книга, 
пку цікаво читати, яка попу
лярно і захоплено розпові
дав про тс, що багатьом не 
відоме. Упорядник збірника 
В. Караваев, редактор А. Ша
пошникова і численні авто
ри — відомі всій країні жур
налісти — розмовляють з чи
тачем то суворою мовою 
цифр, то схвильованим сло
вом публіциста, то поквап
ливим рядком дорожнього 
нарису, то акварельним 
мазком літературного порт
рета.

На відміну від інших по
дібних видань, «Коммунист. 
1909» призначений для мо
лоді, для молодих комуніс
тів. З великим інтересом і 
користю прочитають його і 
комсомольці. Ось лише не
багато з того, що чекав чи
тача на сторінках збірника.

Одна з рубрик — «Рядок 
Програми». Проглядаю заго
ловки статей і нарисів: 
«Нафтові «королі» Сибіру», 
«Ракета на колесах», «Сер- 
піс по-сстонськи». «Колесо і 
дорога», 
гель», 
мейного 
віть цей 
релік дає уявлення про те, 
пка різноманітна тематика 
матеріалів, що ілюструють 
конкретними прикладами ви
конання пунктів нашої пар
тійної Програми.

Не менш цікава І інша се
рія нарисів, об’єднаних руб
рикою «Названо іменем ко
муніста». Справді, хто не 
знав, ідо Ісиув місто За-

внизу

«Майбутнв 
«Плюс до 
бюджету»... 

неповний

ДУМКИ, 
ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

пус- 
сі- 

Иа- 
пе-

„КОММУНИСТ.
1Г
горськ, що у Москві е вули
ця Корольо’ва, а в Ленін
граді — вулиця Маркіна. А 
ось чи знають, що «Извес
тия» друкуються в друкарці, 
яка носить ім’я І. 1. Сквор
цова-Степанова, що її Ма
ріуполі стара мартенівська 
піч прикрашена пам’ятною 
дошкою з іменем сталевара 
Макара Мазая, що іменем 
сапера Федора Сенченка на
звана школа в маленькому 
кримському містечку Сдкн?.. 
Про цих та багатьох інших 
людей, які втілилися «в па
роходы, строчки и другие 
долгие дела», про комуніс
тів, що дали свої імена міс
там і вулицям, теплоходам і 
школам, докладно і цікаво 
розповідають автори збірни
ка «Коммунист. 1909».

Незвичайні та цікаві мате
ріали рубрики «11а допомогу 
слухачам шкіл системи пар
тійної освіти». Одна із ста
тей, наприклад, носить інт
ригуючу назву: «Чи вмісте 
ви читати?» І цо не пусте 
запитання. «Читати взагалі 
— мало користі», — писав 
В. І. Ленін. Читання книги— 
мистецтво, яке хоч і доступ
не кожному, але далеко не 
кожний з нас ним володіє. 
Ось цьому «мистецтву чи
тання» 1 присвячена стаття. 
Тему читання продовжують 
статті «Улюблене заняття: 
ритися її книгах», де гово
риться про принцип добору 
словникіп для особистої біб
ліотеки, «Про довідники» та 
інші.

Прочитавши книгу, пп ба
гато взнаєте про світову еко
номіку, про зовнішні зв'язки 
СРСР, про боротьбу трудя
щих у країнах капіталу. 
Стаття «Земля людей» вве- 
до вас у захоплюючий свіг 
демографічної статистики. 
Добірка «Жовтень очима 
людства» познайомить я 
тим, що писали і говорили 
про Велику Жовтневу рево
люцію, про нашу країну такі 
великі уми людства, пк Бер
нард Шоу, Анрі Барбюс, 
Теодор Драйзер...

І, нарешті, по всьому збір
нику розкидано багато най
різноманітніших матеріалів, 
об’єднаних рубрикою «Неза
бутні імена, незабутні по
дії». Короткі і довгі статті, 
зарисовки, замітки, Інтер
в'ю, присвячені календарним 
подіям і датам 1909 року.

Майбутній рік пройде п 
нашій країні під знаком 
підготовки до 100-річчя під 
дня народження В. 1. Лені
на, Тому ленінська тема 
пронизує всі матеріали збір
ника «Коммунист. 1999».

Заключне збірник текс» 
Статуту КПРС і велика до
бірка «СРСР у цифрах».

Таке це корисно і пікапе 
видання. Щиро раджу коле
ному, хто побачить його на 
магазинній полиці, затрима
тися, псрслистати, продиви
тися цю книгу. 1 ПІСЛЯ ЦЬО
ГО, я певний, ви заберете її 
1 К. Г.ОІ-ИСОВ.

І



4 стор. „Молодий комунар"

КОНКУРС ЗАГОЛОВКІВ

А МОЖЕ, «ГОРИЗОНТ»?
У «Молодому комунарі» за 19 грудня було оголошено конкурс на кращий 

заголовок щомісячної сторінки для учнів профтехосвіти. І ось до редакції поча
ли надходити листи. Олександр Жученко з Великовисківської середньої школи 
№ 1 пропонує назвати сторінку «Умілі руки». «Я недарма вибрав цей заголовок, 
— пише Олександр, — тому що юнаки і дівчата з профтехучилищ справді — 
майстри на всі руки».

«Мені найбільше подобається заголовок «Горизонт». Він виражає і майбутню 
працю молодих робітників, і відпочинок. А може, назовемо «Прометей», «Фа
кел», «Сурма»!» — пише десятикласник з Олександрівни Микола Крикуненко.

А якої думки господарі сторінки!
Ждемо листів.

ДІВЧАТА — ЯК НА ПІДБІР. Стрункі, гарні 
дівчата, і кожній так до лиця барвисті сук

ні, недорогі, але зі смаком скроєні пальтечка! 
Чи не тому й прийшли вони до Кіровоград
ського профтехучилища № 0, щоб опісля влас
ними руками творити красу. Зібралося їх тут 
близько п’ятисот — майбутніх швачок - мото
ристок, закрійниць, кравчих, перукарок... Одні 
з них уже через якихось півроху займуться 
самостійним ремеслом, інші — трохи пізніше. 
1, звичайно, від того, якої майстерності набу
дуть молоді спеціалісти в училищі, залежати
ме не лише краса зовнішності тисяч людей, 
а найголовніше — настрій.

Якось до солідного кіровоградського ателье 
звернувся замовник. Йому дуже хотілося ма
ти пальто незвичайного крою. Про це довіда
лася майбутня випускниця училища Валенти
на Бєлік. Не один вечір провела дівчина за 
кресленнями, не один метр картону зіпсувала, 
доки виготовила потрібні зразки лекал для 
оригінальної вдяганки.

Своїм задумом Валентина поділилася з май-

ШТАШ1-ГАЛі®т£ 
1 ЗОЛОТА НИТКА

ЧИ БУДЕ ШВАЧКА ТВОРЦЕМ?

стром виробничого навчання С. К. Сахном. 
Той уважно оглянув кожну деталь конструк
ції, зробив підрахунки, а потім запитав обе
режно:
_ Не зіпсуєш тканину? І сам відповів за 

свою ученицю:
— Думаю, що пі...
1 все-таки у Валентини не вистачило сміли

вості взятися за роботу одній. Вона попросила 
свою подругу Ніну Артемову, і та з радістю 
згодилася стати співавтором моделі нового 
пальта,

Невдовзі прийшов замовник. Коли довідався, 
що пальто шили учениці профтехучилища, 
став прискіпливішим до того, як і рукави вши
ті, як і гудзики кріпляться, навіть кишені об
мацував: чи, бува, не обірвуться, коли до них 
всипати жменю п'ятаків. Та робота була без
доганна. Замовникові довелося лише низько 
вклонитися молодим швачкам.

У Валентини Бєлік не вистачило сміливості 
взятися за роботу одній. І все ж, варто вітати 
існрину твор .ості, що спалахнула в дівочій 
уяві. Слід віддати належне І ЛІдІ Пустовойг, 
яка вирішила сконструювати строгої форми 
плаття, І.., ще можна було б назвати кілька 
прізвищ ді-зчат, які щось шукають у лабірин
ті цікавої професії кравчих.

Лише кітька прізвищ? Далеко не так. Ось 
ми в п’ятій <А» групі. На уроці виробничого 
навчання. Ніна Квіташ, Валя Кодренко, ЗІна 
Колісник скаржаться на те, що їм доводиться 
шити чоловічі костюми застарілих фасонів.

— Ось у цих штанях варто було б бокопі 
кишені винести трохи наперед.

За Ніною чуємо голос Валентини:
— 1 борти в піджаці треба змінити...
_ Не два, а три гудзик» пришити...
Дивимося ні майстра. Сергій Корнійович 

лише зітхає:
— ІЦо я можу зарадити? Кожна робота му

сить виконуватися згідно технічних умов.
Ми не засуджуємо майстра. Він і сам ба

чить, що часто-густо дівчата вносять ділові 
пропозиції щодо зміни застарілих зразків одя
гу. Та є основне креслення, від якого не мож
на відходити бодай на міліметр... Ллє ж е й 
інший бік медалі...

Майже в кожній групі училища працюють 
гуртки технічної творчості. їх робота планує
ться за таким принципом: якщо дівчата спс-

ціалізуються на пошитті чоловічого верхнього 
одягу, то на занятті гуртка розбираються мо
делі жіночих блузок, суконь, костюмів. Мов
ляв, швачка мусить уміти все. В цьому є пев
ний сенс: більшість молодих майстрів одержу
ють призначення в райони області... Але ж 
гурток іменується ТВОРЧИМ. Тут має бути 
широке поле фантазії, вигадки, навіть риску. 
Без цього немислиме відкриття, а без відкрит
тя тяжко уявити справжнього майстра.

...На клаптику паперу наспіх виведено: «На
вчити конструювати, кроїти і шити чоловічі 
штанн-галіфе з кантами, чоловічий жилет, со
рочку». Цс теми занять іуртка технічної твор
чості групи № 7. Коментарі, мабуть, не по
трібні.

— Дійсно, з творчістю в нас не все гаразд, 
згоджується старший майстер училища 

К. А. Мунтдн. — Але дещо й робиться. Підчас 
роботи гуртків учні виготовляють наочні при
ладдя, беруть зобов’язання...

Справді, дівчата з шостої групи взяли зо
бов’язання розробити нову модель жіночого 

пальта. Минає дру
гий місяць, а крес
лення досі немає.

— Виношують Ідею, 
— говорить Ксенія 
Андріївна.

Довгенько. І в цьо
му аж ніяк не можна 
звинувачувати уче
ниць. їх ініціатива 
сковується непра
вильним плануван
ням роботи гуртків 
технічної творчості. 
Чи знає про це стар
ший майстер К. А. 
Мунтян? Звичайно. 
Але все робиться за 
принципом «для чо
го зайвий клопіт?» 

До училища протягом цього року не було за
прошено з лекцією жодного модельєра-кон- 
структора! Ніби зумисне дівчат відгородили 
під свіжого вітру шукань, від прагнення до 
творчості.

Ось Іще факти. Майже кожна з майбутніх 
швачок захоплюється вишиванням. Самотуж
ки. Вдома.

_ Я помережила хустку квіточками, — хва
литься Лариса Старченко.

А друга:
— Вишила дівчину з глечиком і кота...
Про вишиті квіточки і котів говорило н ам 

багато дівчат, щось подібне ми бачили і в 
шефі помічника директора по культурно-ма
совій роботі М. Ф. Щеб'етунової.

— Давненько не організовували виставки. — 
шкодує Марія Федорівна. — Давненько... Ад. 
же вишивання також прищеплює любов Д'» 
краси...

А чому б, скажімо, не оголосити конкурс на 
своєрідний вишиваний рушник,, салфетку, кар
тину? Адже, крім лубочних мережень, ми ба
чили й гарні роботи дівчат групи № 8 «Па
м’ятник аоїиу-внзволитслю», Галини Кривої 
«Червону шапочку» тощо. | тут, нам здає
ться, творчий гурток «поза грою».

Комсомольський вожак училища Галина Не
чаева при згадці про гуртки технічної твор
чості навіть не червоніє:

— Лін ними не займаємося!
/\ чи задумувалася ти, Галино, чому в Кон

курсі на крайній малюнок з 456 учениць взяло 
участь лише... дев'ять?

Дирекцією училища зроблено деякий крок 
на розвиток в учнів технічної творчості. Одним 
з них є відкриття приймального пункту пошит
тя одягу. Ось уже три місяці дівчата кроять 
та перелицьовують ксстюми, пальта, сукні. 
Гадаємо, що через деякий час вони зможуть 
запропонувати замовникам і власні фасони. 
Бо прийшли лі до училища навчитися своїми 
руками творити красу.

На фабрики, в ательє дівчата мають принес
ти дух пошуку. А де ж розвитися отому Доб
рому пагінню, як не в стінах учбового закла
ду — на заняттях гуртків технічної творчості? 
Там початок отієї золотої нитки, там поча
ток справжнього майстра.

В. ІОР’ЄВ, 
спецкор «Молодого комунара».

у ГАРНІЗОНОМУ клу- 
бі офіцерів м. Кі

ровограда відбулася те
оретична конференція, 
присвячена 25-річчю виз
волення Кіровоградщини 
від німецько - фашист
ських загарбників.

У залі зібралися учас
ники визволення м. Кіро
вограда і області, ко
лишні підпільники і пар
тизани, працівники пар
тійних і громадських ор
ганізацій, офіцери за
пасу.

З доповіддю про поча-

ВІДТОДІ 
МИНУЛО
25...

ток визволення Кірово
градщини виступив пол
ковник запасу В. По- 
війчук.

«Визволення Кірово
града військами II Укра
їнського фронту» — та
кою була тема доповіді 
майора запасу І. Арте- 
менка.

В доповіді «Взаємодія 
партизанів Кіровоград
щини з наступаючими 
військами Червоної Ар-
мії» директор обласно-
то державного архіву
О. Нагорний розповів
про мужність героїзм
народних месників, очо
люваних секретарем під
пільного обкому партії 
М. М. Скирдою.

На конференції зі 
спогадами висту пили 
учасники звільнення міс
та Кіровограда Б/Рилов, 
І. Чумаченка.

На закінчення лектор 
Кіровоградського міськ
кому КП України В. І. 
Кириченко виступив з 
доповіддю про відбудо
ву і розвиток економіки 
і культури м. Кірово
града.

ПОЛІТ 
„Аполлона-8“

НЬЮ-ЙОРК. (ТАР С), 
24 грудня о 13 годині за 
московським часом аме
риканський пілотований 
космічний корабель 
«Аполлон-8» вийшов на 
орбіту навколо Місяця. 
Орбіта знаходиться за 
112 км від Місяця.

25 грудня о 9 годині 
ранку програмою перед
бачений перехід кораб
ля на траєкторію польо
ту до Землі. Космонавти 
мають повернутися на 
Землю 27 грудня.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 27 грудня. Пер
ша програма. 11.00 — «Потім 
наступать тиша». Художній 
фільм. (Кіровоград). 17.15 _ До 
100-річчя з дня народження 
В. 1. Леніна «Індустрія», «Не
меркнуче сяйво». (Дніпропет
ровськ). 17.45 — «Завжди в 
авангарді». До 50-рІччя з дня 
створення Комуністичної партії 
Білорусії. (Мінськ). 17.50 — На
ші оголошення. (Кіровограді. 
17.55 — «Пером і кулеметом».

Передача, присвячена 25-річчю з 
дня,-визволення Кіровограда І 
області від німецько-фашист
ських загарбників. (Кірово
град). 18.10 __ «Інструментальна 
музика». Телефільм. • (Кірово
град). 18.25 — Телевісті. (К). 
18.45 — «Клуб кіномандрівнпкіз». 
(М). 19.45 — До 50-річчя Біло
руської РСР. «На вогник». 
(Мінськ). 21.00 _ Естафета но
вин. (М). 22.00 — «Потім насту
пить тиша». Художній фільм. 
(Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Теле- 
аісгі. (К). 11.10 - Телефільм
«На приморських терасах». (К). 
11.35 _ Шкільний екран. Ук
раїнська література для учнів 
10 класу. «Драматургія Івана 
Кочерги». (К).

СУБОТА, 28 грудня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Телеагснтство. 
(М). 10.00 — «З днем народжен
ня». Музично-розважальна про-

грама. (М). 11.00 —.Тслеатлас на
родів СРСР.'«Латвійська’РСР». 
(Рига). 15.00 — Програма ко
льорового телебачення.- (М). 
16.30 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 17-00 — Першість СРСР 
з волейбола. «Калева» (Таллін) 
- ЦСКА. (М). 19.00 — Кафр «Де
бют». (Дніпропетровськ). 20.00— 
концерт, присвячений 50-річчю з 
дня створення Білоруської РСР. 
(Мінськ). D перерві — інформа
ційна програма «Час». (М). 
23.00 _ Гумористична вистава 
телевізійного театру мініатюр. 
(Одеса).
ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, 27 грудня. 17.45- 
До 50-річчя Комуністичної пар
тії Білорусії. «Завжди п аван
гарді». (Мінськ). 18.15 — Мульт
фільм «Три сусіди». (К). 18.25— 
Телевісті. (К). 18.45 _ «Клуб кі- 
номандрівників». (М), 19.45 — 
«Білоруські вогники». (Мінськ). 
21.00 — Естафета новин. (М).

22.00 — Художній фільм «Убив
ство без покарання».

СУБОТА, 28 грудня. 10.00 - 
«З днем народження». Музична 
розважальна передача. (М). 
10.30 — «Право чи безправ’я?». 
(М). 11.00 — Інтервізійннй жур
нал «Прогрес». (М). 11.35 — 
Телевізійний фільм «П’ять зу
стрічей». (К): 12.30 _ Передача 
«Здоров’я». (М). 13.00 — Телеві
зійний фільм. 13.35 — «Мальов
нича Україна». (Одеса). 14.00 — 
Телевізійний атлас народів 
СРСР. «Латвійська РСР». (Ри
та). 15.00 _ Програма кольоро
вого телебачення. (М), 16.30 — 
«Па меридіанах України». (К). 
17.00 — Першість СРСР з волей
бола: «Калева» — ЦСКА. 19.00 
— Актуальний екран. 19.10 -- 
Документальний фільм. 20.00 — 
Концерт, присвячений 50-річчю 
утворення Білоруської РСР 1 
Комуністичної партії Білорусії. 
(Мінськ). 23.00 — «Таранька-68». 
Новорічна гумористична виста
ва. (Одеса),

26 грудня 1068 року ------ —

ф СПОРТ

Це вже вдруге в цьому 
місяці вони зустрічаються 
в Кіровограді. Була команд
на першість області з на
стільного теніса, а через 
тиждень прихильники малої 
ракетки мали нагоду знопу 
бути свідками гострих по
єдинків: боротьба йшла за 
чемпіонські титули області 
в особистій першості та 
парних розрядах.

Серед жінок нікому не по
щастило перемогти багато
разову чемпіонку області 
Валентину Маренко (ДСТ 
«Авангард»). Друге місце 
виборола спартаківка Алла 
Хорольська, на третьому 
місці Зінаїда Праля (ДСТ 
«Авангард»).

Напруженими були поєдин
ки серед чоловіків. Перше 
місце дісталося студентові 
Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування Віталію ІНе.

пеленку. Високу майстер
ність також продемонстру
вали учень Кіровоградської 
СШ № 13 Борис Шіфрін та 
представник «Буревісника» 
Сергій Поєдинок. Вони від
повідно зайняли друге і тре
те місця.

В парному жіночому роз
ряді переможцями стали 
Алла Хорольська та Зінаїда 
Праля. Серед чоловічих нар 
найбільшого успіху досяглн 
Віталій Шспеленко та Вік
тор Щеглов (ДСТ «Аван
гард»). в змішаних парах 
чемпіонський титул дістався 
Борису ШІфрІву і Валентині 
Маренко.

В. ЛУКОВ.

II а фото: Валентина 
МАРЕНКО (вгорі), Віталій 
ШЕПЕЛЕНКО та Віктор 
Щеглов, Алла ХОРОЛЬ
СЬКА та Зінаїда ГІРАЛЯ.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

АША ААМСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул» Луначарського, 36. 

Телефони; секретаріату — 2-45*33, 

відділів - 2-45-36.

«молодой КОММУНАР» ~ 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград,

ПАРТИЗАНСЬКИМИ 
СТЕЖКАМИ І
Наближається 25-річчя визволення Кіровоградщи- 

ни від фашистських окупантів. Ми вирішили підго- . 
туватн до цієї даті! піонерський щоденник бонової 
слави. Але ж хочеться, щоб кожна ного сторінка ; 
дихала живою історіє^, славою тих незабутніх рокір. '■ 
Ото п вирушили ми партизанськими стежками загону . 
«За Батьківщину». Разом з нами піїиов V похід і ’ 
колишній розвідник цього загону Михайло Наумовн'Г 
Шейко.

...Ось озеро, з якрго партизани брали воду... Ось^ 
місце, де літаки скидали вантажі для месників... ОсЙ^ 
село Плоске, біля якого розгромили німецький оббз) 
у 300 підвід...

Заповнюються сторінки піонерського щоденника.,І 
А попереду —- ще не одна партизанська стежка.

Учні 5-го класу Олександрійської восьми
річної школи № 4 імені Олефіренка.

Т. в. о. редактора Ю, МОТОРНИЙ.

БК 00708. Індекс 01197. Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкв, 2. Зам. № 0584. Тираж 40 500.


	1010-1p
	1010-2p
	1010-3p
	1010-4p

