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ТАНОВА VI ПЛЕНУМУ ЦК ВЛКСМ
ПРО РОБОТУ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПО ВИКОНАННЮ 
ПОСТАНОВИ ЦК КПРС «ПРО 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ І ЗАВДАННЯ 
КОМУНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ».

Ленінський комсомол, вся радянська молодь з ве
личезною увагою і піднесенням зустріли постанову 
ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання кому
ністичного виховання молоді», привітання ЦК КПРС 
і промову Генерального секретаря ЦК КГІРС Л. Г. 
Брежнєва на урочистому пленумі ЦК ВЛКСіЧ, наго
родження Ленінського комсомолу орденом Жовтне
вої Революції.

Святкування 50-річчя ВЛКСМ по всій країні прой
шло під знаком дальшого згуртування молодого по
коління навколо Комуністичної партії, єдності і спад
коємності всіх поколінь радянських людей у боротьбі 
за комунізм, знову продемонструвало безмежну від
даність радянської молоді ленінським заповітам.

У постанові ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного виховання молоді» знайшла 
вираження постійна турбоза Комуністичної партії 
про комсомол, дана глибока характеристика героїч
ного шляху Ленінського комсомолу, який нерозривно 
зв’язаний з історією нашої соціалістичної Батьківщи
ни, з боротьбою робітничого класу, всього радянсько
го народу під керівництвом КПРС за перемогу соціа
лізму і комунізму. У ньому визначена програма діяль
ності комсомольських організацій у галузі комуніс
тичного виховання молоді, її революційного, класо
вого загартування, марксистсько-ленінського навчан
ня, намічені конкретні -заходи, спрямовані на значно 
ширшу участь комсомолу в господарському, культур
ному і державному будівництві.

«Здійснення планів комуністичного будівництва, — 
підкреслюється у постанові ЦК КПРС, — буде тим 
успішнішим, чим вища свідомість підростаючої змі
ни. Тільки люди високої ідейної переконаності, полі
тичної зрілості, освіченості, міцної дисципліни і орга
нізованості, які не бояться ніяких труднощів і випро
бувань, можуть з честю розв’язати завдання, висуну
ті історією перед соціалістичним ладом».

Вирішення завдань, що стоять перед нашою краї
ною, вимагає ще вище піднести роль ВЛКСМ як ма
сової, самодіяльної, суспільно-політичної організації 
і резерву партії, його найближчого помічника в кому
ністичному вихованні підростаючого покоління і в. 
будівництві нового суспільства, вдосконалювати фор
ми і методи діяльності комсомольських організацій.

Комсомол, безмежно відданий справі. Комуністнч-
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ної партії, вбачає свій високий, обов’язок і головний 
зміст, своєї діяльності в боротьбі за здійснення її ве
ликих планів.

Пленум ЦК ВЛКСМ постановляє:
Е Обкомам, крайкомам, ЦК ЛКСМ союзних рес

публік, організувати обговорення і глибоке вивчення 
постанови ЦК КПРС «Про об-р ччя ВЛКСМ і зав
дання комуністичного виховання молоді» в первинних 
комсомольських організаціях на пленумах і зборах 
активу республік, країні областей, міст, районів.

Головне в роботі комітетів комсомолу — донести 
до свідомості кожного комсомольця, кожної молодої 
людини глибокий зміст і значення цієї постанови ЦК 
КПРС, спрямувати зусилля молоді на її виконання, 
на перетворення в життя завдань, висунутих перед 
комсомолом у привітанні ЦК КПРС і промові на уро
чистому пленумі ЦК ВЛКСМ Генерального секрета
ря ЦК КПРС Л 1. Брежнєва.

2. Комітети комсомолу повинні розробити програ
му своєї діяльності по виконанню постанови ЦК 
КПРС, допомогти кожному комсомольцю визначити 
свою роль, свої конкретні зобов’язання по. практич
ному виконанню завдань, поставлених партією.

Кращий спосіб відзначити столітню річницю від 
дня народження В. І. Леніна — це мобілізувати ком
сомольців і молодь на активну участь у виконанні 
завдань п’ятирічки до 7 листопада 1970 року, на під
готовку до ленінського ювілею особистих трудових 
подарунків, організувати глибоке вивчення ленін
ської спадщини, виховувати у молодих людей волю, 
готовність, уміння жити і боротися по-леніиськи.

3. Заходи по виконанню постанови ЦК КПРС «Про 
50-річчя ВЛКСМ і завдання комуністичного вихован
ня молоді» та гідної зустрічі 100-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна затвердити.

* * *
Пленум ЦК ВЛКСМ висловлює впевненість у то

му, що всі комсомольці країни ще вище піднесуть 
трудову і політичну активність, ще тісніше згуртують 
свої ряди навколо Комуністичної партії, будуть са
мовіддано трудитися на благо комунізму, на благо 
радянського народу, зроблять все необхідне для ус
пішного виконання рішень XXIII з’їзду КПРС, гідної 
зустрічі 100-річчя від дня народження В. І. Леніна.

В обкомі ЛИСМУ

ПРИЗ 0. В. ГІТАЛОВА 
ЧЕКАЄ ПЕРЕМОЖЦЯ

Комсомольсько-молодіжна бригада колгоспу 
«Дружба» Новоукраїнського району виступила 
ініціатором соціалістичного змагання за гідну зу
стріч 100-річчя від дня народження В. І. Леніна. 
Молоді механізатори області, підхопивши це 
патріотичне починання, виступили в похід за пере
творення в життя величних завдань,-накгеспених 
жовтневим (1968 р.( Пленумом ЦК КПРС.

Підсумки змагання будуть підведені 26 червня 
1969 року — до 50-річчя комсомолу України, та 
до 22 квітня 1970 року — до 100-річчя від доя на
родження В. І. Леніна.

Бюро обкому ЛКСМУ прийняло постанову про 
встановлення для переможців цього змагання 
перехідного призу імені двічі Героя Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталова, бригадира тракторної 
бригади ордена Леніна колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Новоукраїнського району. Бюро обкому 
ЛКСМУ зобов’язало міськкоми та райкоми комсо
молу широко розгорнути рух серед КОМСОМОЛч- 
сько-молодіжних тракторних бригад за право 
одеошаима иісї почесної нагоооли.

ПОСТАНОВА VI ПЛЕНУМУ ЦК ВЛКСМ
Про завдання комсомольських організацій по участі 
в дальшому розвитку сільського господарства у світлі 
рішень жовтневого (1968 р.) Пленуму ЦК КПРС

1.
Ленінський комсомол, вся радянська 

молодь з глибоким задоволенням зустрі
ли рішення жовтневого Пленуму ЦК 
КПРС, який обговорив актуальні питан
ня розвитку сільського господарства і 
зовнішньої політики нашої країни.

Успіхи нашої країни є переконливим 
свідченням того, що Комуністична партія 
неухильно проводить у життя політичну 
лінію, визначену XXIII з’їздом КПРС, 
успішно вирішує найважливіші завдан
ня комуністичного будівництва.

За три роки (1965 — 1967 рр.) держа
ва вклала у сільське господарство на 
п’ять з лишком мільярдів карбованців 
більше, ніж у попередній трирічці. Під
вищилась технічна оснащеність колгос
пів та радгоспів, широко розгорнулись 
роботи по меліорації та хімізації земель. 
Запроваджена щомісячна гарантована 
оплата праці в колгоспах, поліпшено 
пенсійне забезпечення трудівників села.

Неухильно зростають темпи розвитку 
сільського господарства. Помітно збіль
шились урожайність, середньорічні вало
ві збори зерна та інших культур, ви
робництво м’яса, молока, яєць. Підви
щилась рентабельність галузей сільсько
го господарства, зміцніла економіка кол
госпів і радгоспів.

Все Це ~ результат великої органі
заторської і політичної роботи партії, 
непорушного союзу робітничого класу і 
селянства, самовідданої праці колгосп
ників, робітників радгоспів, спеціалістів.

Жовтневий Пленум ЦК КПРС схвалив 
розроблені Політбюро ЦК КПРС і ви
кладені в доповіді Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва пропозиції про основні напрямки 
і заходи по дальшому розвитку сільсь
кого господарства. Важливим політич
ним, загальнопартійним і загальнодер
жавним завданням є прискорення темпів 
розвитку сільського господарства з тим, 
щоб у можливо короткі строки набагато 
перевершити сучасний рівень сільсько
господарського виробництва. У центрі 
уваги, як і раніше, буде значне збіль
шення виробництва зерна та інших куль
тур на основі різкого підвищення вро
жайності, всемірний розвиток тварин
ництва, переоснащення сільського гос
подарства на новій технічній основі. Бу
де збільшений випуск мінеральних доб
рив, хімічних засобів захисту рослин. 
Підкреслена державна важливість про
ведення у великих масштабах меліора
тивних робіт. Великого значення надає
ться раціональному використанню зе
мель, водних та енергетичних ресурсів, 
поліпшенню будівництва на селі.

Здійснення науково обгрунтованої про
грами дальшого піднесення сільського 
господарства дозволить успішно вирішу
вати великі завдання соціально-еконо
мічного та культурного розвитку радян
ського суспільства, комуністичного бу
дівництва у нашій країні.

Центральний Комітет ВЛКСМ цілком 
і повністю схвалює рішення жовтневого 

Пленуму ЦК партії «Про хід виконання 
рішень XXIII »'їзду і Пленумів ЦК 
КПРС » питань сільського господар
ства» і приймає його до неухильного ке
рівництва. "

Пленум ЦК партії відзначив вклад 
молоді у розвиток сільського господар
ства. У доповіді тав. Л. І. Брежнєва, у 
постанові Пленуму перед комсомолом 
поставлені нові, конкретні завдання, ви
значені його роль та місце у дальшому 
розвитку сільського господарства. Ро
бота з молоддю, підкреслив жовтневий 
Пленум, є одним з найважливіших пи
тань партійно-політичної роботи на селі.

За останні роки комітети комсомолу 
під керівництвом партійних організацій 
почали наполегливіше вести робот; по 
вихованню гідної зміни радянського се
лянства Багато комсомольсько-молодіж
них колективів, молодих робітників се
ла показують справжнє комуністичне 
ставлення до праці, значно перевикону
ють норми і зобов’язання. За великий 
вклад комсомольців та молоді у збіль
шення виробництва сільськогосподар
ської продукції, активну роботу по вихо
ванню молоді і в зв'язку з 50-рїччям 
Ленінського комсо долу одинадцять ра
йонних комсомольських організацій на
городжені орденами Радянського Союзу.

Пленум ЦК ВЛКСМ відзначає плодо
творну роботу комсомольских організа
цій Оренбурзької, Курганської та Че
лябінської областей, Краснодарського і 
Красноярського країв, Башкирської і 

Татарської АРСР, України, Узбекиста
ну, Казахстану, Туркменії, Естонії, які 
внесли великий вклад у виконання дер
жавних планів по продажу сільгосппро- 
дуктів.

Разом з тим у діяльності комсомолу 
на селі є серйозні недоліки. Ще низь
кий рівень роботи багатьох комітетів, 
слабкий їхній вплив ьа організацію пра
ці та побуту сільської молоді і її нав
чання, підвищення професіонального та 
культурного рівня. Значне число сільсь
ких комсомольських організацій мало- 
чисельні, мало проявляють ініціативи і 
бойовитості у виконанні завдань, що 
стоять перед кожним колгоспом і рад
госпом.

Виходячи з рішень жовтневого Пле
нуму ЦК КПРС, вважати найважливі
шими завданнями комсомольських дога
ні зацій:

— всіма засобами масово-політичної 
роботи глибоко роз'яснювати молоді се
ла та міста рішення жовтневого Плену
му ЦК КПРС, політику партії у розвит
ку сільського господарства. Кожна орга
нізація ВЛКСМ, кожен комсомолець, 
молодий колгоспник, робітник, спеціа
ліст і вчений мають визначити своє міс
це у виконанні планів партії, допомага
ти зміцнювати союз робітничого класу і 
селянства;

— всемірний розвиток трудової актив
ності сільської молоді, залучення її до

(Продовження _
на 2-й стор.). »
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Про завдання комсомольських організацій 
по участі в дальшому розвитку сільського 
господарства у світлі рішень жовтневого 
(1968 р.) Пленуму ЦК К1ІРС

(Продовження).

змагання за дострокове виконання зав
дань п’ятирічки, підвищення врожаїв, 
продуктивності тваринництва, впровад
ження високої культури, механізації та 
хімізації сільськогосподарського вироб
ництва, оволодіння технікою і передо
вим досвідом;

— дальше посилення шефства над 
спорудженням важливих водогосподар
ських об'єктів, підприємств по вироб
ництву мінеральних добрив і продуктів 
мікробіологічного синтезу, над випус
ком сільськогосподарської техніки, ак
тивна участь у сільському господарстві;

— підвищення ідейно-політичного, за
гальноосвітнього, професіонального і 
культурного рівня сільської молоді, ви
ховання на революційних, бойових і тру
дових традиціях партії і народу, при
щеплення любові до землі, створення 
умов для опанування спеціальностей, до
биватися високої дисципліни праці;

— розвиток шефських зв’язків місь
ких і сільських комсомольських органі
зацій. Взяти під 
троль своєчасне 
на промислових 
лень сільського 
швидшу доставку 
могти в організації 
турно-масової ; 
культурно-побутових установ;

— організаційно-політичне зміцнення 
сільських комсомольських організацій, 
посилення ролі і відповідальності групо
вих, бригадних і відділкових комсомоль
ських організацій за комуністичне вихо
вання молодих трудівників, за подаль
ше піднесення сільськогосподарського 
виробництва, пол ишення умов праці, 
культури і побуту молодих трудівників.

II
Сьогодні одна з найважливіших діля

нок боротьби за комунізм — приско
рення темпів розвитку сільського госпо
дарства, збільшення виробництва та 
зниження собівартості продуктів земле
робства 1 тваринництва. Увага комітетів 
комсомолу має бути зосереджена на ді
ловій участі молоді у здійсненні цих 
важливих завдань. Кожен молодий тру
дівник повинен показувати приклад 
творчого ставлення до справи, відчува
ти високу відповідальність за виконання 
виробничих завдань і соціалістичних зо
бов’язань, добиватися впровадження 
прогресивних форм організації праці.

Пленум ЦК
— молодих 

боротися за збільшення врожайності, 
підвищувати 
здійснювати широку меліорацію та хімі
зацію земель. Добиватися зниження со
бівартості продукції, широкого викори
стання досягнень науки, досвіду передо
виків, впровадження прогресивної орга
нізації праці;

— молодих тваринників збільшувати 
продуктивність тваринництва, поліпшу
вати якість і знижувати собівартість про
дукції, боротися за впровадження про
гресивних форм організації праці на 
фермах і в чабанських бригадах;

— молодих механізаторів досконало 
оволодівати технікою, розгорнути рух за 
підвищення денного виробітку на трак
тор і комбайн, за поліпшення експлуа
тації і обслуговування сільськогосподар
ських машин, добиватися продовження 
строку їхньої служби, вести комплексну 
механізацію трудомістких процесів у 
землеробстві і тваринництві.

Центральний Комітет партії закликав 
комсомол, радянську молодь ще актив
ніше включитися у здійснення широкої 
програми меліорації земель, будівницт
во найважливіших водогосподарських 
об’єктів. Це зобов’язує організацію 
ВЛКСМ ще енергійніше брати участь у 
меліорації, вести цю роботу з комсо
мольською бойовит’стю та наполегли
вістю.

Пленум ЦК ВЛКСМ доручає обкомам, 
крайкомам комсомолу, ЦК ЛКСМ союз
них республік посилити шефство над 
ударним будівнишвом найважливіших 
водогосподаоських об’єктів. Необхідно 
допомогти будівельним і монтажним ор
ганізаціям кадрами робітників, оголоси
ти громадський призов місцевої молоді 
на ці будови. Разом з господарськими і 
профспілковими органами вжити заходи 
по закріпленню молодих будівельників, 
спеціалістів, підготовці і підвищенню ЇХ
НЬОЇ кваліфікації, освоєнню суміжних 
професій.

Оголосити Всесоюзними ударними 
комсомольськими будовами споруджен
ня Краснодарської водойми та рисових 
систем, Каховської зрошувальної систе
ми, магістрального каналу і зрошуваль- нах.

комсомольський кон- 
і якісне виготовлення 

підприємствах 
господарства, 
вантажів селу.

_’ї політичної , 
роботи, у будівництві

замов- 
якнай- 
Допо- 

і куль-

ВЛКСМ закликає: 
землеробів наполегливо

культуру землеробства,

них систем у 
бецької РСР, 
Явано-Обі-Кіікської зрошувальної си
стеми у Таджицькій РСР, Кубань-Кала- 
уської зрошувальної системи у Ставро
польському краї, рисових інженерних 
систем у Приморському краї, Астрахан
ської області, на лівобережному Кзил- 
Ординському масиві і в Кизилкумсько- 
му степу Чимкентської області.

Схвалити роботу комсомольських ор
ганізацій Алтайського краю, Воронезь
кої, Черкаської, Волгоградської обла
стей по широкому залученню молоді до 
закладання полезахисних смуг, закріп
ленню пісків, схилів, балок та ярів, су
ворому дотриманню правил обробки по
лів. Слід практикувати проведен
ня декадників і місячників лісу та саду, 
активно залучати піонерів і школярів 
до закладання лісосмуг.

Пленум ЦК КПРС підкреслив необхід
ність підвищення темпів зростання 
виробництва мінеральних добрив, ефек
тивних хімічних засобів захисту рослин 
та продуктів мікробіологічного синтезу. 
Зобов'язати: Башкирський, Іркутський,
Кемеровський, Московський, Мурмансь
кий, Новгородський, Пермський, Смо
ленський, Тамбовський обкоми ВЛКСМ, 
Ставропольський крайкоми комсомолу, 
ЦК ЛКСМ України, Білорусії, Казах
стану, Узбекистану організувати дійове 
шефство, подавати необхідну допомогу 
комсомольсько-молодіжним колективам 
будівників підприємств хімії.

Комітети комсомолу повинні й надалі 
брати активну участь у спорудженні під
приємств по виробництву комбікормів, 
тракторного і сільськогосподарського 
машинобудування, птахофабрик, сільсь
ких культурно-побутових об’єктів.

Велику допомогу селу покликані по
давати міські комсомольські організації. 
Пленум ЦК ВЛКСМ закликає 
мольські 
приємств, проектних і науково-дослідних 
Інститутів --------------- ----- •“
контроль .. . ............
села, боротися за підвищення її якості, 
надійності і довговічності, добиватися 
скорочення строків проектування і впро
вадження. Рекомендувати комітетам 
комсомолу Харківського, Челябінського, 
Волгоградського, Мінського тракторних, 
Ленінградського Кіровського, «Ростсель
машу», Красноярського комбайнового та 
інших заводів, НДІ тракторного та сіль
госпмашинобудування взяти активну 
участь у створенні нових високопродук
тивних сільськогосподарських машин.

Підтримати роботу комсомольських 
організацій Удмуртії, Калузької та Смо
ленської областей, які шефствують над 
електрифікацією села. Доручити комсо
мольським організаціям установити кон
троль над своєчасним виготовленням 
проектно-кошторисної документації, 
електроустаткування і матеріалів для 
механізації та електрифікації трудо- 
місіких процесів у сільському господар
стві.

ЦК ВЛКСМ звертає серйозну увагу 
міськкомів і райкомів комсомолу, ком
сомольських організацій та штабів 
«КП» колгоспів і радгоспів, залізничних 
станцій, річкових та морських портів на 
необхідність рішучої боротьби з втрата
ми сільгосппродукції, безгосподарним 
ставленням до збереження, транспорту
вання та використання матеріалів і техні
ки для села. Доручити комітетам ком
сомолу, республіканським, крайовим, об
ласним штабам Комсомольського про
жектора разом з редакціями молодіж
них газет провести в січні — березні 
1969 року рейди-перевірки збереження 
мінеральних добрив та підготовки сіль
ськогосподарської техніки до 
польових робіт.

Каршинському степу Уз-
Саратовського каналу, 

зрошувальної

комсо-
організації промислових під-

встановити комсомольським 
над випуском продукції для

III
завдання

організацій — 
і дівчатам в

весняно-

сільських 
допомог- 

опануванні

Найважливіше 
комсомольських 
ти юнакам 
знань, підвищенні професіональної май
стерності, піклування про підготовку спе
ціалістів масових професій, особливо 
механізаторів і тваринників. Слід актив
но пропагувати серед молоді робітничі 
професії, в яких є гостра потреба у кол
госпах та радгоспах, широко використа
ти з цією метою молодіжну пресу, ра
діо, телебачення.

Зобов’язати обкоми, крайкоми комсо
молу, ЦК ЛКСМ союзних республік 
проводити постійну, цілеспрямовану ро
боту по закріпленню молоді на найваж
ливіших ділянках сільськогосподарсько
го виробництва у тракторних бригадах, 
механізованих загонах і ланках, тварин
ницьких фермах, меліоративних заго-

Посилати молодь на курси по підго
товці механізаторів, шоферів, комбайне
рів, в агрозоогуртки, школи передового 
досвіду, сільськогосподарських та еконо
мічних знань. Брати активну участь у 
комплектуванні сільських профтехучи
лищ. Зобов’язати комсомольські органі
зації посилити увагу до професіональної 
підготовки дівчат, до опанування ними 
механізаторських спеціальностей, дбати 
про поліпшення умов їхньої праці та по
буту. .

Слід всемірно розвивати технічну 
творчість серед сільської молоді. Разом 
із організаціями ВТВР та НТТ, спеціа
лістами господарств широко вести про
паганду науково-технічних досягнень, 
підтримувати молодих раціоналізаторів, 
винахідників, новаторів. Практикувати 
проведення комплексів на найкращого 
за професією, проводити виставки і ог
ляди робіт сільських раціоналізаторів, 
сприяти своєчасному розгляду і впро
вадженню їхніх пропозицій. Створюва
ти в колгоспах і радгоспах гуртки, кім
нати і куточки технічної творчості, за
лучати молодь села до всесоюзного 
огляду технічної творчості «П’ятирічці 
— майстерність і пошук молодих». Ак
тивну допомогу в цьому мають подава
ти молоді спеціалісти І новатори про
мислових підприємств та будов, сту
дентство.

Поставити вимогу, щоб обкоми, край
коми комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних 
республік значно поліпшили роботу що
до підвищення загальноосвітнього рівня 
сільської молоді. Комсомольські органі
зації мають сприяти поліпшенню роботи 
та розширенню мережі вечірніх і заоч
них шкіл, класів, консультаційних пунк
тів, навчальних комбінатів. Необхідно 
залучати всіх молодих виробничників, 
що не мають восьмирічної та середньої 
освіти, до вечірніх і заочних шкіл, 
роз’яснювати їм необхідність подальшо
го навчання, сприяти самоосвіті. Звер
нути особливу увагу на залучення до 
шкіл сільської молоді чабанів, доярок, 
механізаторів.

Комітети комсомолу мають повсякден
но піклуватися про молодих спеціаліс
тів, активно виступати проти неуважного 
ставлення до них. Молоді агрономи, Ін
женери, зоотехніки покликані бути 
справжніми організаторами сільськогос
подарського виробництва, на повну си
лу використовувати свої знання та дос
від, брати активну участь у здійсненні 
науково-технічного прогресу у сільсько
му господарстві.

Міськкоми, райкоми, комітети комсо
молу колгоспів, радгоспів та вищих на
вчальних закладів повинні постійно пік
луватися про комплектування вузів, ре
комендувати передовиків виробництва 
стипендіатами господарств, створювати 
консультаційні пункти, курси по підго
товці абітурієнтів.

Завдання комсомольських організацій 
сільськогосподарських вузів I техніку
мів — допомагати професорсько-викла
дацьким колективам постійно вдоскона
лювати навчальний процес, вести бо
ротьбу за глибокі знання студентів І уч
нів, широко залучати їх до участі в на
укових дослідженнях з актуальних пи
тань сільськогосподарського виробни
цтва, добиватися закріплення за вузами 
для проходження виробничої практики 
студентів передових господарств, постій
но прищеплювати студентам любов до 
обраної професії, навички організаторів 
виробництва, виховувати почуття обо
в’язку перед трудівниками села.

Розвивати громадську активність сту
дентів, озброювати їх навичками про
пагандистської, культурної і науково-ос
вітньої роботи. Доручити бюро ЦК 
ВЛКСМ разом з Міністерством вищої та 
середньої спеціальної освіти, Міністер
ством сільського господарства, Міністер
ством культури СРСР, Комітетом по фі
зичній культурі і спорту при Раді Мі
ністрів СРСР розробити зразкове Поло
ження про факультет громадських про
фесій з урахуванням профілю навчаль
ного закладу.

Слід подбати про те, щоб кожен мо
лодий спеціаліст сільського господарст
ва, учитель, лікар, культосвітній праців
ник брав участь у громадському житті, 
проведенні політичної і культосвітньої 
роботи на селі, виконував рішення ком
сомольської організації. Необхідно за
лучати їх до роботи рад сільської інте
лігенції, любительські об’єднання за ін
тересами бюро і груп економічного ана
лізу, рад ВТВР.

Разом з педагогічними колективами 
шкіл необхідно постійно вдосконалюва
ти систему трудового виховання учнів, 
зробити змістовнішою I ефективнішою

Тх суспільно корисну працю. Розвивати 
рух піонерів та школярів по охороні 
природи, озелененню і благоустрою сіл, 
як активний засіб виховання любові до 
землі, рідного краю. Повніше викорис
товувати можливості колгоспів, радгос
пів, науково-дослідних установ, навчаль
них закладів для розвитку дослідницт
ва, технічної творчості, формування тру
дового уміння і навичок, інтересу учнів 
до сільськогосподарських професій, до
биватися, щоб учнівські виробничі брига
ди діяли в усіх середніх і восьмирічних 
школах. Залучати до цієї роботи ветера
нів праці, передовиків виробництва, уче
них. Цю роботу комітети комсомолу 
мають проводити разом з учителем, 
спеціалістами сільського господарства, 
спираючись на їхній досвід і знання. 
Слід підтримувати і ще вище підносити 
авторитет та суспільну роль сільського 
вчителя, постійно дбати про поліпшення 
його житлово-побутових умов.

Державним планом, а також за раху
нок коштів колгоспів намічене будівни
цтво понад 5 тисяч шкіл. Провести в 
1969—1970 роках дворічку «Комсомол — 
сільській школі» по будівництву та ре
монту шкіл, зміцненню їх матеріальної 
та навчально-виробничої бази, підготов
ці сільських шкіл до нового навчального 
року. Кожна комсомольська організація 
повинна внести конкретний вклад у ство
рення умов для переходу до загальної 
середньої освіти на селі.

IV
Ударною ділянкою комсомолу є ши

роке залучення молоді до перебудови 
села, благоустрою, водопостачання, 
електрифікації І газифікації колгоспів і 
радгоспів, шляхового будівництва.

Ще ширше розгорнути чудовий пат
ріотичний рух радянського студентства, 
роботи будівельних загонів по поданню 
допомоги селу.

Серйозного поліпшення вимагає куль
турно-виховна робота на селі, викори
стання культосвітніх установ у комуні
стичному вихованні молоді.

Більше створювати об’єднань та клу
бів за інтересами, проводити огляди ху
дожньої самодіяльності, районні фести
валі молоді, конкурси виконавців, свята 
посвяти в хлібороби, вшанування пере
довиків І ветеранів праці, ширше впро
ваджувати нові соціалістичні традиції 1 
обряди. Зобов’язати комітети комсомо
лу розширити практику направлення на 
село агітбригад, пропагандистів та лек
торів, колективів художньої самодіяль
ності промислових підприємств І вузів. 
Посилити увагу до добору та навчання 
кадрів культосвітніх установ.

Підтримати ініціативу комсомольських 
організацій Москви, Московської обла
сті по шефству над сільськими клубами 
і бібліотеками; Курської та Бєлгородсь
кої областей — по будівництву сільсь
ких установ культури; Московського 
держуніверситету імені Ломоносова, ву
зів міста Іваново — по поданню допо
моги сільським комітетам комсомолу у 
проведенні політвиховної і культурно- 
масової роботи.

Важливим завданням є подальше під
вищення ролі молоді у розвитку і вдо
сконаленні сфери обслуговування на се
лі. Слід активніше залучати випускників 
сільських шкіл на підприємства спожив
чої кооперації, побутового обслугову
вання, пасажирського транспорту І зв’яз
ку, постійно проявляти піклування про 
їхнє професіональне та загальноосвітнє 
зростання, допомогти молодим праців
никам освоїти другі та суміжні профе
сії. Необхідно всіляко підтримувати ство
рення комсомольсько-молодіжних ко
лективів, добиватися підвищення культу
ри обслуговування, розширення видів та 
скорочення строків виконання послуг, 
розвивати виїзне обслуговування на по
льових станах, фермах, у бригадах і від
діленнях.

Комсомольські організації колгоспів І 
радгоспів покликані сприяти широкому 
розвитку масової фізичної культури та 
спорту. Необхідно вжити заходів до 
створення нових, розширення і благо
устрою наявних спортивних споруд, до
биватися, щоб на всіх центральних са
ди ах були спортивні споруди, а в 
чикиЗД0Х ' ВІДДІЛЄННЯХ ~ спортмайдан-

Комітети комсомолу повинні брати 
у асть у доборі кадрів спортивних пра- 
'“'■‘ИКІВнУ колгоспах і радгоспах, допо- 

™ ІМ У Р°б°тіг більше піклуватися 
гтпми'Дг?то8КУ гР°мадських тренерів, ін- 
заиі? ЖН В' СУДДІВ' залучати до органі- 

Ф культурної роботи випускників 
вузів І технікумів.

метою подальшого розвитку фіз- 
(Закінчення на 3-й стор.).
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Про завдання комсомольських організацій 
по участі в дальшому розвитку сільського 
осїїЕодарства у світлі рішень жовтневого

(1968 р.) Пленуму ЦК КПРС
(Закінчення), 

культури і спорту на селі провести в 
1969 році огляд-конкурс на найкращу 
постановку фізкультурно-масової робо
ти, а в 1970 році — другі Всесоюзні ігри 
колгоспної і радгоспної молоді.

Комсомольські організації колгоспів і 
радгоспів повинні вдосконалювати підго
товку допризовної молоді до служби в 
Радянській Армії, приділяти більше ува
ги розвитку оборонно-масової роботи, 
залученню молоді в ряди ДТСААФ, про
водити змагання і спартакіади з техніч
них видів спорту, військово-патріотичні 
Свята, пересувні виставки оборонної 
техніки.

V
Політична робота комітетів комсомолу 

мас бути спрямована на виховання у 
кожної молодої людини переконаності у 
торжестві ідеалів комунізму, беззавітної 
любові до Батьківщини, непримирен
ності до буржуазної ідеології, готовно
сті із зброєю в руках відстоювати за
воювання соціалізму. Пленум ЦК 
ВЛКСМ підкреслює необхідність дальшо
го вдосконалення форм І методів про
паганди та політичної роботи серед сіль
ської молоді.

ЦК ЛКСМ союзних республік, край
коми, обкоми комсомолу повинні допо
могти комсомольським організаціям 
колгоспів і радгоспів, сільським райко
мам комсомолу у поліпшенні роботи 
гуртків, семінарів та клубів комсомоле? 
ської політосвіти, посилати кваліфікова
них лекторів і пропагандистів.

Слід ширше практикувати активні 
форми ідеологічної роботи, ліпше вико
ристовувати можливості преси, теле
бачення та радіо для постійної і всебіч
ної роботи по роз'ясненню та інформа
ції комсомольців I молоді про політику 
партії і уряду, про конкретні завдання, 
що стоять перед сільськими виробничи
ми колективами, досягнення науки І 
техніки, досвід роботи комсомольських 
організацій. Доручити бюро ЦК ВЛКСМ 
вжити заходів, спрямованих на централі
зоване забезпечення райкомів та міськ
комів комсомолу технічними засобами 
пропаганди, політичною І Методичною 
літературою.

Ленінізм — прапор нашої епохи. Нав
чатися у В. І. Леніна, опановувати лені
нізм — священний обов’язок кожного 
члена ВЛКСМ, радянської молодої лю
дини. Всілякої підтримки заслуговують 
Ленінські уроки і заліки. Широко роз
повсюджувати досвід комсомольської 
організації Ульяновської області та Ук
раїни по пропаганді творів класиків 
марксизму-ленінізму серед молоді під 
девізом: ленінські книги — в кожну сі
м'ю. Провести в 1969 році Всесоюзну чи
тацьку конференцію сільської молоді 
«Заповітам Леніна вірні».

Пленум ЦК ВЛКСМ відзначає слабке 
залучення сільської молоді до патріо
тичного походу місцями революційної, 
бойової і трудової слави радянського 
народу. Зобов’язати комітети комсомо
лу вжити заходів щодо поліпшення ви
ховання юнаків і дівчат села на героїч
них традиціях партії І народу, прикладах 
самовідданої праці робітників і селян.

Комсомольські організації повинні до
биватися, щоб члени ВЛКСМ рішуче ви
ступали проти проявів міщанства, утри
манства, були непримиренними до фак
тів хуліганства, п’янства, порушень норм 
соціалістичної моралі, ледарів і прогуль
ників. Значно активізувати роботу опе
ративних комсомольських загонів, реко
мендувати комсомольців у народні дру
жини та органи МВС.

Слід вести копітку, індивідуальну ро
боту по атеїстичному вихованню юнаків 
І дівчат, не допускати впливу релігійно- 
побутових пережитків на дітей і підліт
ків, формувати на селі атеїстичну гро
мадську думку.

Комітети комсомолу повинні зміцню
вати зв’язки з Радами депутатів трудя
щих, добиватися більш тісної і ділової 
взаємодії з правліннями колгоспів, ди
рекціями радгоспів, профспілками у та
ких питаннях, як організація соціалі
стичного змагання І заохочення передо
виків виробництва, набуття молоддю 
професій і підвищення її кваліфікації, 
прийом на роботу і звільнення молоді, 
охорона праці підлітків, розподіл житла, 
місць у гуртожитках, використання 
коштів, призначених на розвиток куль
тури та спорту.

Дальше підвищення ролі комсомоль
ських організацій у виконанні рішень 
партії вимагає постійного вдосконален
ня стилю роботи сільських райкомів 
ВЛКСМ — бойових штабів комсомолу 
на селі, організаторів конкретних справ 
комсомольців та молоді. Слід ширше 
використовувати зональні школи комсо
мольського активу для проведення по
стійного навчання комсомольських пра
цівників та активістів села.

Пленум ЦК ВЛКСМ відзначає слабке 
поповнення рядів ВЛКСМ за рахунок 
тваринників I механізаторів. На селі ба
гато малочисельних комсомольських ор
ганізацій. Зобов’язати ЦК ЛКСМ союз
них республік, крайкоми, обкоми комсо
молу разом з райкомами та міськкомами 
подати необхідну допомогу комсомоль
ським організаціям колгоспів та радгос
пів, особливо малочисельним, добитися 
всемірного поліпшення їхньої роботи.

Слід проявляти постійне піклування 
про політичний гарт нового поповнення 
рядів ВЛКСМ, залучати його до активної 
діяльності у комсомольських організа
ціях, ширше пропагувати бойову істо
рію ВЛКСМ, її роль у житті радянського 
суспільства і міжнародного молодіжно
го руху.

Комітети комсомолу зобов’язані пов
сякчас підвищувати роль комсомоль
ських груп у бригадах, відділеннях, тва
ринницьких фермах, узагальнювати і 
поширювати досвід найкращих групком- 
соргів. Обов’язок райкомів і міськкомів 
комсомолу — зробити все для того, щоб 
комсомольські організації та групи були 
створені в усіх підрозділах сільськогос
подарського виробництва, щоб кожен 
комсомольський осередок на селі став 
бойовим життєдіяльним колективом, 
здатним піднімати юнаків і дівчат на 
вирішення найважливіших завдань по 
розвитку сільського господарства.

Слід прищеплювати юнакам і дівча
там високу особисту відповідальність за 
виконання взятих зобов’язань і справи 
свого колективу, сміливіше висувати 
найкращих молодих виробничників ке
рівниками різних ділянок сільськогоспо
дарського виробництва.

Необхідно і надалі сприяти розвитку 
змагання за професіями, конкурсів май
стерності серед механізаторів, майстрів 
машинного доїння, стригунів, знаходити 
нові, захоплюючі форми змагання. Бюро 
ЦК ВЛКСМ разом з відповідними орга
нізаціями розробити заходи по дальшо
му розвитку змагання комсомольсько- 
молодіжних колективів механізаторів, 
тваринників меліораторів.

Бойове завдання сільських комсомоль
ських організацій — активна участь у 
всенародному змаганні за виконання 
завдань п’ятирічки до 7 листопада 1970 
року.

♦ ♦ »
Рішення жовтневого Пленуму ЦК 

КПРС, плани партії по розвитку сіль
ського господарства, дальшому підне
сенню добробуту радянського народу 
відкривають для молоді нові горизонти, 
широке коло діяльності.

У доповіді на Пленумі тов. Л. І. Бреж
нєв говорив: «Партія сподівається, що 
наша молодь внесе свій гідний вклад 
у розвиток сільського господарства. Мо
лодь, яка оволоділа основами науки, з її 
кипучою енергією і любов’ю до знань, 
чутливістю до всього нового, — це май
бутнє нашого села. Для її виховання, для 
роботи з молоддю не треба шкодувати 
ні часу, ні сил».

Центральний Комітет ВЛКСМ запев
няє Комуністичну партію, що комсо
мольці, юнаки і дівчата нашої Батьків
щини докладуть усіх зусиль, щоб і на
далі брати активну участь у виконанні 
програми комуністичного будівництва, 
накресленої XXIII з’їздом КПРС.

Попереду знаменна подія — 100-річ- 
чя від дня народження В. І. Леніна, за
сновника Комуністичної партії, організа
тора Радянської держави, вождя світо
вого пролетаріату. По всій країні йде 
всенародне змагання за гідну зустріч 
знаменної дати.

Пленум ЦК ВЛКСМ звертається до 
всіх організацій Ленінського комсомолу 
Із закликом ширше розгорнути змаган
ня комсомольців та молоді, прийти до 
100-річчя від дня народження В. І. Ле
ніна з новими успіхами в ім’я торже
ства комунізму.

ВИЗВОЛЕННЯ Кіровоград- 
° ЩИНН від німецько- 

фашистських аагарб н и к І о 
ввійшло славною сторін* 
кою в історію Великої 
Вітчизняної війни. Чверть СТО
ЛІТТЯ, що минуло від ТИХ ГОІЗ- 
ІПІХ днів, нс стерли в пам’яті 
народу безсмертного подвигу 
радянських воїнів, які в ней
мовірно складних умовах фор
сували Дніпро, буквально зме
ли широко розрекламований 
фашистськими страт е г а м >< 
«Східний вал» і почали ус
пішний наступ. За короткий 
строк один за одним були 
звільнені: Петрове, Онуфріїв
на, Олександрія, Новогеоргі- 
ївськ, Нова Прага, Знам’янка. 
Армія вийшла на вихідні по
зиції на підступах до Кірово
града і готувалася до нового 
рішучого кидка.

Разом з наступаючими час
тинами наших військ рухалась 
вперед і група кореспонден
тів центральних газет і Союз- 
«. Майже щодня вони 

лалн в Москву опера
тивні повідомлення про визво
лення міст і сіл Кіровоград- 
іцини. Так день за днем пи
сався літопис героїчних под
вигів.

Перегорнемо «Правду» за 
1943—1944 роки. її військовий 

кореспондент Борис Полевой з 
Другого Українського фронту 
повідомляв:

«В цьому краї, де перший 
жо сильний дощ перетворює 
густий багатий чорнозем у 
клейку грязюку і робить шлях 
непрохідним, добрі грунтові 
комунікації мають особливо 
важливе значення. Завоювати 
комунікації, «сісти» на хоро
ший шлях — це половина ус
піху операції.

З цієї точки зору бій за 
Олександрію, невеличке місто 
в Задніпров’ї, має особливо 
велике значення. Від Олек
сандрії, як промені у всі боки, 
розходяться шість добре впо
рядкованих шляхів. Тут вони 
перетинаються з важливою 
залізничною магістраллю Зна
м’янка — П’ятихатки, І, на
решті, передмістя Олександрії, 
залізничне селище Користівка, 
служить вузлом, де залізниця 
має велику, добре влаштова
ну вітку на Крюків і таким 
чином найкоротшим шляхом 
з’єднує всю магістраль з за
лізничною мережею дніпров
ського лівобережжя.

Все це перетворило невелике 
українське місто в надзвичай
но важливий оперативний 
об’єкт, за який точилася

До 25-річчя звільнення Кіровоградщини від німецько- 
фашистських загарбників

КІРОВОГРАДСЬКІ РЕПОРТАЖІ 
БОРИСА ПОЛЄВОГО ------------

жорстока і напружена бо
ротьба».

1 далі йде детальний опис 
бою за це шахтарське місто. 
Раптовість і навальність уда
ру, вдалий маневр і широкий 
фронт нашого наступу вирі
шили успіх бою.

Чим ближче наближались 
радянські війська до обласно
го центру, тим відчайдушні
шим і впертішим був опір фа
шистів.

В редакцію «Правды» Б. По
левой повідомляє: «Винятково 
уперта боротьба зав’язалася 
на східних підступах до Но
вої Праги _ біля великого се
ла Голованівкн, яке розкину

лось майже на 7 кілометрів 
уздовж річки Бешкн, і, таким 
чином, було ніби природним 
бар’єром, що заступав шлях 
нашим частинам.

БІЙ тут тривав близько 
трьох діб.

Зломивши опір німців біля 
Голованівкн, наша артилерій
ська частина швидко просуну
лась до Нової Праги, зачепи
лася за її східну околицю і з 
ходу почала штурм. Тим ча
сом танкова частина, що на
ступала від Олександрії 
вздовж шосейного шляху, 
швидко досягла Нової Праги 
з півночі І, подавивши німець, 
кі протитанкові батареї на 
околиці, ввірвалася на вулиці 
й зав’язала бій. Коли на поля 
України опустилася ніч, бій за 
Нову Прагу було закінчено».

Це було 8 грудня 1943 року. 
Наступного дня спільними 
діями частин Радянської Ар
мії, що наступали, 1 об’єдна
них загонів кіровоградських 
партизанів було визволено 
важливий вузол залізничних 
шляхів — місто Знам’янку.

Борис Полєвой у короткі 
вільні хвилини вів фронтовий 
щоденник. Нещодавно він 
видрукуваний у видавництві 
«Советская Россия» під наз
вою «В большом наступле
нии». Щоденникові записи тих 
днів доповнюють газетні ко
респонденції і нариси пись
менника.

«Ми знаємо, — записує у 
своєму щоденнику Борис По
лєвой, — гітлерівське коман
дування держить і удержува
тиме Кіровоград до останньої 
можливості. Адже це основ
ний бастіон, що прикриває їх 

Члени Військової Ради п’ятої гвардій
ської армії, що звільняла Кіровоград від 
німецько-фашистських загарбників, тт. Су
харев, Жадов, Крнвушпи, Катков і Лямін.

частини, які обороняють так 
звану Смільсько-Миронівську 
дугу. Сюди, за розвідувальни
ми даними, воно спішно підки
дає піхоту і танки, щоб уда
рити на Знам’янку і вирвати 
її у нас. Це підтвердили сьо
годні два полонених німецьких 
льотчики, що базувались на 
Кіровоградському аеродромі. 
Догадка ця здається правиль
ною ще й тому, що атаки на 
зайняту нами Аджамку не 
припиняються.

Не виїжджаючи із свого се
ла, ми чули сьогодні, як цілих 
50 хвилин працювала наша 
артилерія. Ми слухали, стоячи 
на вулиці, і раділи: почалося! 
О десятій нуль-нуль нам по
відомили, що місця прориву 
розчищені ПІХОТОЮ і о проло
ми входять танкісти генерала 
Ротмістрова. О тринадцятій 
нуль-нуль ми дізнались, що 
ворог кинув у контратаку 150 
танків, прагнучи закрити 
бреш, що утворилася. На да
леких підступах до Кіровогра
да розгорівся танковий бій».

Автор фронтових кореспон
денцій і щоденників залишив 
нам багато цікавих свідчень 
про масштаби боїв за Кірово
град, про мужність і героїзм 
радянських воїнів, що діяли 
на цьому напрямку. Не мож
на без хвилювання читати про 
звірства німецько-фашистських 
загарбників в окупованому 
місті, про нічну пригоду ко
респондента Союзрадіо Павла 
Кованова, коли він у районі 
фортеці виявив гніздо фа
шистських кулеметників і сам 
очолив атаку на нього.

Загальну характеристику бо
їв за Кіровоград Борис Поле
вой дав у великому одноймен

ному нарисі, що з’явився дру
ком у «Правде».

Відзначивши взаємодію всіх 
родів військ у битві за Кіро. 
воград, автор підкреслював:

«У цьому чудовому ударі на 
Кіровоград, в бездоганно стра
тегічно задуманому й блиску
че виконаному ударі, коротко
му й нестримному, як удар 
блискавиці, з особливою яс
кравістю виявилась майстер
ність офіцерів і генералів 
Другого Українського фронту, 
помножена на високе бойове 
вміння бійців всіх родів зброї, 
що пройшли велику школу 
Вітчизняної війни».

В «Правде» надруковано й 
інші матеріали П військового 
кореспондента Б. Полевого, в 
яких він детально розповідає 
про визволення міст і сіл Кі
ровоградщини. А 22 травня 
1944 року тут опубліковано 
його нарис «Друзі» — велику 
розповідь про одного з керів- 
ників-організаторів партизан
ського руху у нашому краї, 
підривника Олексія Георгійо
вича Капітанова.

Перебуваючи на Кіровоград- 
щині, Борис Полєвой виношу
вав задум твору про безпри
кладний подвиг мужнього ро
сійського воїна, льотчика 
Олексія Маресьева, з яким він 
познайомився в дні боїв на 
Орловсько-Курській дузі. Цим 
твором стала широко відома 
його «Повість про справжню 
людину».

З часу, коли писалися фрон
тові репортажі кореспондента 
«Правды» Бориса Полевого, 
минуло чверть віку. Та коли 
знайомишся з ними сьогодні — 
вони дихають грозою тих пе
реможних днів, коли йшли бої 
за нашу рідну Кіровоградщи- 
ну, коли закладалися підвали
ни великої битви під Корсунь- 
Шевченківськнм, який ще в ті 
воєнні роки влучно назвали 
«Сталінградом на Дніпрі».

В. ЖУРАВСЬКИИ.
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ТОНИНА
ЯЛИНКА
Тоня бачила крізь вікно, як дорогою їха

ла машина. На кузові лежала ялннка. Во
на була така велика, що борти автомаши
ни вміщували лише третину стовбура. Зе
лене гілляччя тягнулося по землі, шльо
паючи вітгям по вибоїнах.

— Навіщо ж так безжалісно поводяться
з живою красунею, — защеміло серце у 
дівчннн. _  1 взагалі, навіщо П зрубали?
Чому люди не святкують Навий рік у 

лісі? Облюбували б соб) найкращу зелену 
галявину, прикрасили б та довели хорово
ди.

Стій. ідея. А що, коли її справді запро
понувати своїм комсомольцям провести 
бал-маскарад у лісі? Уявляєте? Б’є два
надцята година (ми б її розпізнали по 
крику сича), спалахують бенгальські вогні, 
і раптом з-за спини громовий бас:

— Хто це, хто це насмілився розбудити 
мене?

Дивимось сполохано і не второпаємо: не
вже ведмідь?

— Та це ж наш Вовка, — пізнаємо по 
годиннику на руці.

Тоню так захопила ідея, що вона немов 
на крилах вилетіла з коридору, аби швид
ше розшукати Люду Кричуиову. Свого ком
сорга, праву руку свою.

Люда так, як і я, розуміє, що дітям 
потрібно кожен день щось нове, несподіва
не. Тоді вони охоче роблять будь-яку спра-
ву-

Та хіба тільки в цьому ми однодумці? 
Взагалі, навіть важко уявити, що я буду 
робити, коли Людка закінчить школу. Як 
би я хотіла бачити її вчителькою. А чо
му ж тато Гї не хоче цього. Ось недавно 
зустрів мене і каже:
_ Тн, я бачу, допоможеш їй стати 

вчителькою.
— А хіба ви не хочете цього? — запитую.
— Звичайно, ні.
Тоні страшенно захотілось стиснути в од

ну мить чотири роки навчання в інституті і 
вже не бути просто Тосею, піонервожатою, 
а Антоніною Валентинівною Мурзіною.

Ні, вона не шкодувала, що три роки при
святила роботі з піонерами 1 комсомоль
цями Иовоукраїнської середньої школи 
№ в. Навпаки, вдячна своїй долі, що та 
зв’язала її з дітьми, ще коли вона сама 
була дівчам. Бо прийшла Тоня на роботу 
до школи в сімнадцять літ.

...За вікном зеленіють ялинки.
1 хмари, як те зелене диво.
1 доля... Г. ГОНЧАРЕНКО.

ДОРОГИЯ МІЙ юний друже, ти 
вже був на новорічному бал- 
маскараді? Якщо так, то ми з 

тобою вже зустрічались. Якщо ж 
ні — то приєднуйся до нас і давай 
пройдемось разом кіровоградськими 
вулицями, алеями і парками, поди
вимось, як люди зустрічають Но
вий рік.

йдемо вулицею Карла Маркса. 
З вітрин магазинів і вікон будинків 
виглядають пухнасті віти ялинок у 
сяйві гірлянд та іграшок. Звертаємо 
на Ленінську. І раптом, що це? Ні
де снігу не знайдеш і за гроші (аж 
не віриться, що це зима), а туг 
звисають величезні сосульки, що 
відсвічують діамантом, снігу довко
ла. Не сніг, а цілі, кучугури його.

Знаєте, я аж не второпав зразу. 
Думаю, може, мені привиділось. 
Але бачу, що Снігуронька моя 
стоїіь, мов зачарована, погляду не 
може відірвати. Потім — зирк на 
мене.
_ Що це, дідусю? — питає.
— Я й сам не знаю, дочко. Давай 

заглянемо.
Підходимо ближче, читаємо: «Кі

ровоградський Палац піонерів».
Заходимо в фойє.
Група хлопчиків і одна дівчинка 

дивляться фільм. І що за дикої На 
екрані — вони ж самі.

— Ой, дідусю, _ смикнула мене 
Снігуронька. — Це ж артисти ось 
сидять. Я ще ніколи не бачила їх 
ось так.

— Та які ж це артисти! _ втру
тився хлопчина, що стояв поруч. — 
Це наші гуртківці-кінооперато- 
рн: Лариса Максимова, Валера 
Савченко, Саша Сужаєв, Сени Вн- 
наров.

— А в якому фільмі вони знімаю
ться? — не втрималась Снігуронька.

— «Новорічний калейдоскоп». Про 
життя наших гуртків, які працюють 
при Палаці піонерів.

На екрані цікавий момент: іде 
заняття кінооператорів. Всі уважно 
слухають керівника Володимира 
Сергійовича Ласуна. Але ось він 
на мить відірвав свою увагу, щоб 
подивитись на годинник — глядь,а 
дітей нема. Він туди, він сюди — 
немає нікого. Володимир Сергійо
вич не на жарт здивований.

— Де поділись хлопці і дівчата, 
як вн гадаєте? _ звернувся хло
пець до нас.

— Може, вони крізь стіну прова-

ТВ ВЖЕ БУВ 
НА МАСКАРАДІ?
лились? — серйозно запитує Снігу
ронька.

— Точно. Вн перші розгадали наш 
трюк.

_ А як же це вам вдалося зро
бити технічно?

— О, це секрет нашої фірми, — 
засміявся наш випадковий гід і хо
тів уже залишити нас.

— Почекай, почекай, _  заспокої
лась Снігуронька, — а як же цей 
фільм можна побачити?

— На новорічному бал-маскараді 
для старшокласників, _ відповів 
тон і побіг до своїх.

Ми з Снігуронькою зайшли до 
другої зали. Тут теж людно. Всі 
про щось розмовляли, метушились. 
На столах, на стільцях були роз
кладені великі чсніжиііки, ялинки. 
Щоо розібратись, що до чого, ми 
вирішили звернутись до кого-не- 
будь. Ну ось хоч би до цієї високої 
дівчини.

— Скажіть, будь ласка, що у вас 
тут відбувається?

— Таємниця, — одним духом ви
палила та.

— Справжня?
— Атож. В цьому залі влашто

вуємо атракціони. Кожен, хто при
ходить на бал-маскарад, одержує 
спеціальний путівник, в якому де
тально розроблено маршрут. Пер
шим пунктом є ось цей малий зал. 
Тут працюють атракціони: «Зоо
парк», «За вушко та на сонечко», 
«Сніжки».

Піднімаємось на другий поверх. 
З великого залу долинають голоси, 
шум. Хотіли зайти туди, але цс бу
ло не так просто, як нам здавало
ся. На місці, де повинні бути двері, 
стоїть трьохметровий Дід Мороз з 
пятиметровою бородаю.

_  Ого, бачите, якого одгроха- 
ли, — підділа мене моя супутниця. 
«Бачу, бачу, думаю. Але як про
йти до залу? Мабуть, у бороді е 
вхід».

Так і вийшло. Хід через бороду 
провів нас до великого залу. Тільки

ми переступили поріг _ на нас вій
нуло страшеним холодом. Сніг ва
лився на нас жменями.

— Дідусю, куди ми потрапили? 
Тікаймо хутчіш звідси, — захник'а- 
ла Снігуронька.

Тільки ми хотіли залишити це 
місце — вітер зразу вщух. На нас 
посипались ріденькі лапаті сніжин
ки. Ми хотіли струшувати їх і не 
могли. Вони були схожі на соняч
ного зайчика, якого ніколи не мож
на впіймати.

Посеред залу _ величезна ялин
ка. На ній такі іграшки, яких ми і 
в казці не бачили. Вона повільно 
крутилась навколо своєї осі. Рап
том з неї долинув голос:

— Я — ялинка. Я — ялинка. За
прошую всіх на новорічний бал- 
маскарад. Перепустка _ маскарад
ний костюм і веселий настрій.

Ми хотіли вже залишити Палац. 
Як раптом долинув до нас ніжний 
спів лобзика. Не стримались, щоб 
не заглянути туди, звідки він до
линав.

Це була майстерня художникіп- 
оформлювачів. Робота тут — в роз
палі. Зовсім маленький хлопчик 
старанно розмальовував кота у чо
ботях.

— Це ігор Протонов, учень дру
гого класу. Він наймолодший учас
ник гуртка. Але з малюнків, які 
прикрашають зал — добрий деся
ток його, — пояснив нам люб’язно 
Геннадій Олександрович Стабер- 
ськнй, керівник гуртка.

«Так ось робота чиїх рук отих 
сосульок і снігових кучугур, Діда 
Мороза і його бороди», — думав я, 
прямуючи до виходу.

Про що думала в цей час Снігу
ронька — я не знав. Але безпомил
ково здогадуюсь: її цікавила роз
гадка отого холоду і розмовляючої 
ялинки.

Ми вже були задоволені своєю 
мандрівкою. Нам залишилось лише 
вдягнути костюми і вчасно прийти 
на бал-маскарад.

ДІД МОРОЗ.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 5 січня. Перша про« 
грама. 9.00 _ Ранкова гімнасти
ка для дітей. (М). 9.15 — ТелС- 
новини. (М). 9.30 — Для школя
рів. «Дударик». (М). 10.00
«Музичний кіоск». (М). 10.30 -4 
Для юнацтва. «Шукачі». Телс* 
візійнпй клуб. (М). 11.20— «Но
вини дня». Кіножурнал. (М).
11.30 — «Сільська новина».
(М). 12.30 _  Наша афіша. (К).
12.35 — «ТЕК-69». (К). 13.00 —
«Музичний кіоск». (М). 13.30 — 
У світі мистецтв. «Українські 
барокко». (М). 14.00 _ Для вої
нів Радянської Армії і Флоту. 
«Служимо ми на Уралі». 
(Свердловськ). 14.30 — В дні 
шкільних канікул. «Тіні старого 
замка». 5 серія. (К). 15.10 —
«Грай, мій баяне». (К). 17-15 — 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 19.00 _ Заключний
концерт фестивалю «Російська 
зима». В перерві — Міжнародна 
програма «Сім днів». 22.15 — « ' 
Кубок європейських чемпіонів з 
баскетбола: ЦСК — «Форвертс». 
(М). 23.30 _ «Камертон добро
го настрою». (Одеса).

ПОНЕДІЛОК, 6 січня. Перша 
програма. 13;00 — В дні шкіль
них канікул. «Буднночок-пря- 
ник». Вистава Львівського те
атру юного глядача ім. Горько- 
го. (К). 17.45 — Для малят.
«Дзвіночок». (Чернівці). 18.00 — 
Республіканська школа юних 
математиків. (К). 18.30 — Ленін
ський університет мільйонів. Іс
торія КГІРС. «Партія в бороть
бі за перемогу і зміцнення со
ціалізму». Передача друга. 
(М). 19.00 — Передача, присвя
чена 25-річчю шізволення Кіро- 
воградщннп від німецько-фа
шистських загарбників. (Кірово
град). 19.15 _  «Небо нашого

. дніпнсгва». Художній фільм. 
(Кіровоград). 20.30 — Водевіль 
А. Вслисовського і К. Стеценка 
«Бувальщина». Телеспектакль. 
(Дніпропетровськ). 22.10 — Літе
ратурна панорама. (М).

Друга програма. 19.00 — Теле- 
вісті. (К). 19.20 _ «Люди, по
дії, долі*. «Слідами учителя». 
Теленарис. (Донецьк). 19.50 —; 
«Співає Майя Кристаліпська». 
Фільм-концерт.

ВІВТОРОК, 7 січня. Перша 
програма. 11.00 — «Де тн тепер, 
Максиме?» Художній фільм для 
дітей. (Кіровоград). 17.15 — «Са
моцвіти». (Ташкент _ Львів — 
Воронеж). 18.00 — В дні шкіль
них канікул. «Світлячок». (К).
18.30 — Для слухачів шкіл основ
маркензму-ленінізму. Політеко
номія соціалізму. «В. І. Ленін 
про єдиний господарський 
план». Бесіда друга. (М). 19.00 
— «Тореадори з Васюківкн». 
Телефільм. (М). 19.30 _ Пер
шість СРСР з хокея. «Спартак» 
(Москва) — «Хімік» (Воскре- 
сенськ). В перерві і по закінчен
ню — теленовннн. (М). 22.00 
«Попіл». Художній фільм. Пер«, 
ша серія. (Кіровоград).

Друга програма. 22.00 _ «В 
світі кіно». «Актори і фільми 
30-х років». (М). 22.45 — «Му
зичний кругозір». (К).

БАТЬКИ —ПОЗА КОНКУРСОМ
Анатолію Федоренку, випускникові Кірово

градського педінституту, надійшла новорічна 
телеграма. В ній було сказано, що дружина 
Анатолія — вчителька математики з села Мот- 
ронівкп Знам’янського району Алла Олександ
рівна — народила двох доньок.

Заклопотаний зараз батько, не менше стур
бовані й хлопці-однокурсникн: вони позби
рали всі словники жіночих імен і оголосили 
конкурс па кращі імена для новонароджених. 
Конкурс в розпалі.

Щодо батьків дівчаток-двійнят, то вони, 
•вісно, поза конкурсом.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
студент педінституту.

НАЙВИЩА 
СХОДИНКА 
ЛЮДМИЛИ 
АРСЕНЬЄВОЇ

Два дні тривала осо
биста першість обласної 
ради ДСТ «Буревісник» 
із спортивної гімнасти
ки. Більше сорока най- 
сильніших спортсменів— 
студентів, вихованців ди
тячих спортивних шкіл 

взяли участь в цих ці
кавих змаганнях.

Вже після перших 
вправ найбільшу кіль
кість балів мала вихован
ка молодого тренера 
Г. Гасман. учениця Кіро
воградської середньої 
школи № 27 Людмила 
Арсеньєва. І до кінця 
змагань Арсеньєва не 
віддавала нікому сходин
ку лідера.

А серед чоловіків був 
найсильнішим студент 
факультету фізичного 
виховання Кіровоград
ського педагогічного інс
титуту Олександр Ростін.

На знімках: ліворуч — 
вправи на кільцях вико
нує О. Ростін, право

руч — студентка педа
гогічного інституту Алла 
Бадиж — з радістю: її 
однокурсниці сьогодні 
теж показують неабияку 
майстерність.

Фото 
М. ТЕРНАВСЬКОГО.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

УМАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
їм. П. Г. ТИЧИНИ

І

ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА ПЛАТНІ ЗАОЧНІ

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ —

на заочне та стаціонарне відділення (спеціальність 
«Математика», «Математика І фізика», «Біологія і 
хімія»).

Бажаючі навчатися на курсах подають заяву на ім’я 
ректора інституту, в якій зазначають факультет, спеці
альність та форму навчання.

Зараховані на підготовчі курси виконують коптрольпі 
роботи, одержують письмові та усні консультації, а за 
два тижні до вступних Іспитів (травень — липень) на. 
вчаються безпосередньо в інституті. Крім цього будуть 
проводитися заняття в містах Звеннгородці Гайсині 
Жашкові, Ульяновці, Умані.

Прийом заяв до І лютого 1969 року.
Плата за навчання 10 карбованців за весь період (гро

ші пересилаються поштзвнм переказом).
За довідками звертатися в загальну канцелярію педінституту з 9.00 до 10.00. телефон 21-08. Р А

РЕКТОРАТ

І^їНаша адреса і телефони
м. Кіровоград, пул. Луначарського, 36 

Телефони: секретаріату - 2-45-35, відділів -

.молодой КОММУНАР. -оргто К,фо„оградского
__________"бм"" ЛКСМУ, г. Кировоград

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.
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