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обов’язків позаштаного сек
ретаря, вивели із складу 
бюро.

Два приклади — два про
тилежних ставлення поза
штатного секретаря райко
му до своїх обов’язків.

Правда, прикладів ініціа
тивної, творчої роботи по
заштатних секретарів рай
комів можна навести чима
ло. В Ново-Українському 
районі немає, напевно, юна
ка або дівчини, учня, який 
не знав би Юрія Целиха. 
Він завжди буває серед мо
лоді, підхоплює цінні почи
нання комсомольців, піоне
рів і розповсюджує через 
районну газету «Комуніст», 
допомагає комітетам комсо
молу запровадити його у 
себе на місцях.

Багато хорошого,
пального дпя інших розпо
відають з практики своєї 
роботи позаштатні секрета
рі райкомів ЛКСМУ: Боб- 
ринецького — Галина Бон
даренко, Гайворонського — 
Валентина Нашемпа, Нсас- 
Георгіївського — Анатолій 
Михайленко. Вони глибоко 
усвідомили, що позаштатні 
секретарі разом із звільне
ними секретарями райкому, 
міськкому несуть повну від
повідальність за стан справ 
у організації.

Саме тому, вони очолю
ють постійнодіючі комісії 
при райкомі, згуртовують 
комсомольський актив, го
ловують на засіданнях бюро 
райкому комсомолу, 
ють комсомольські 
вирішують ряд інших 
тань, які ще не так 
могли розв’язувати 
штатні секретарі.

Діяльність таких 
штатних секретарів

Позаштатний секретар 
райкому комсомолу

ПЕРШИЙ секретар До- 
линського райкому ком

сомолу тимчасово захворів, 
другий — затримався у від
рядженні. А сьогодні засі
дання бюро райкому по при
йому в члени ВЛКСМ. З 
самого ранку до районного 
центра з'їхалися юнаки і 

.дівчата. Радісні у них пос
мішки. Це — щасливий і 
ніколи незабутній день у 
їхньому житті — вони всту
пають у багатомільйонну 
сім’ю Ленінської Комуні
стичної Спілки молоді.

Засідання бюро райкому 
не відкладалося. Його вела 
позаштатний секретар рай
кому ЛКСМУ, старша піо- 
нервожата місцевої серед
ньої школи, Віра Порох.

Віра Порох дорожить до
вір'ям членів райкому, які 
обрали її позаштатним сек
ретарем. І саме тому вона 
скромно, без тріскотні, пра
цює на своїй роботі, часто 
виконує доручення бюро 
райкому, виявляє сама іні
ціативу, вносить цінні про
позиції.

Надовго в пам’яті кол
госпників сільгоспартілі 
«Дружба» та учнів серед
ньої школи залишився ціка
вий вечір «Як ми на ділі до
помагаємо колгоспу». Ду
шею підготовки і проведен
ня його була Віра.

Про позаштатного секре
таря Віру Порох в районі 

«Говорять: хороша людина, 
сумлінна активістка.

З Долинським районом 
межує Устимівський. Торік, 
на пленумі районного комі
тету ЛКСМУ активісти об
рали позаштатним секрета
рем райкому Тетяну Гунен- 
ко — старшу піонервожату 
Устимівської СШ. Виявила
ся дівчина байдужою до 
високого довір’я. З дору
ченням райкому — буїи про
пагандистом комсомоль
ського поліггуртка у місце
вому колгоспі імені Кірова 
не справилася, у первинні 
організації не виїздила.

Члени райкому не прими
рилися з несумлінністю Те
тяни Гуненко і на пленумі 
райкому звільнили її від

образів органів самовряду
вання комуністичного сус
пільства.

Але можна навести й 
протилежні приклади, ко
ли позаштатні секретарі за
пливають жирком лінощів і 
байдужості до стану справ 
у районній організації. Са
ме такими, з дозволу сказа
ти, керівниками знають ком
сомольці у районах: Пет- 
рівському — Ігоря Ненька, 
Олександрійському — Ми
колу Удовиченка, Компані- 
ївському — Андрія Бутке- 
вича. Вони рідко бувають 
на засіданнях бюро райко
му, майже ніякої роботи се
ред молоді району не про
водять. '

Комсомол — громад
ська організація, діяльність 
якої спирається на ініціати
ві і самодіяльності широких 
комсомольських мас. XIII 
з’їзд ВЛКСМ поставив пи
тання, щоб райкомам і 
міськкомам подавали допо
могу позаштатні секретарі, 
очолювані ними комісії.

Позаштатний секретар — 
це людина, якій до всього є 
діло, яка повсякденно вни
кає в діяльність кожної пер
винної комсомольської ор
ганізації, в життя кожної 
молодої людини, реагує на 
виявлені недоліки. Поза
штатний секретар повинен 
добре знати, над чим пра
цює міська, районна органі
зація ЛКСМУ. Тому він не 
повинен почувати себе в 
міськкомі, райкомі комсомо
лу гостем, людиною, яка 
тимчасово виконує доручен
ня.

Позаштатний секретар по
винен цікавитись всім тим, 
що хвилює молодь, йти на
зустріч їй в усіх цінних по
чинаннях, повсякденно дба
ти про створення їй необхід
них умов для високопро
дуктивної праці, навчання 
та змістовного, цікавого 
дозвілля.

Тоді про кожного поза
штатного секретаря ска
жуть активісти, молодь: хо
роша людина, у нього ком
сомольський характер.

вида- 
квитки, 

[ пи- 
давно 
тільки

поза- 
_______ _ _ . потріб
но всіляко заохочувати, бо 
вони стверджують нове у 
житті, у комсомольській ро
боті. Завдяки такій актив
ності комсомольціз у місті 
Кіровську, Сталінської об
ласті, створено і працює по
заштатний міськком комсо
молу. Це і е одним з про

пу листопада—ударний обласний 
піонерський недільник

Дорогі друзі/ ---- -
О СЬОГО одна декада залишилась до того 

> ° дня, коли кіровоградський ешелон з ме-
< талевим ломом вирушить на завади Запо-
Іріяокя.

250 тонн брухту вже мають на своєму ра
хунку піонери Кіровоградщини. Але цього, 
звичайно, ще дуже мало до виконання нашо
го урочистого зобов’язання.

5 Піонери та школярі!
< 27 листопада обком ЛКСМУ та обласна 
? рада піонерської організації оголошують 
< ударний обласний піонерський недільник по 
І збиранню металолому.

Всі, як один, вийдемо на розшуки цінної 
сировини!

} Комсомольці і молодь колгоспів, радгос
пів, підприємств і установ!

Допоможемо нашим юним друзям — піоне
рам у великій народногосподарській справі!

Зберемо до 5 грудня 1.000 тонн метало
лому!

Всі на недільник!

/ЗАВДАННЯ було
ротке і зрозуміле: під

шукати підходящий об’єкт і 
розпочати збір металевого 
лому.

Десять піонерів 5 «Б» 
класу Кіровоградської се
редньої школи Л® 
Бабійчук, Миш
ко Сцепин- 
с ький, Коля 
Кравцов, Вале
рій Усачов, Вітя 
Коля Медвєдєв, Вітя Нім- 
ков, Слава Садовий, Вітя 
Марченко і Володя Пуза
ков дружно зійшлися на 
одному:

— Давайте зберемо мета
левого лому більше всіх 
серед школярів нашого міс
та!

І ось минулої суботи, піс
ля уроків, десятеро рішучих 
піонерів вирушили в путь.

г— А знаєте, де найбіль-

20 Толя
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Квітни і слався, Україно!
Заключний концерт Декади української 

літератури і мистецтва в Москві

ДЕКАДА 
УКРАЇНСЬКО» 
ЛІТЕРАТУРИ 

ТА МИСТЕЦТВА 
аосша

МОСКВА, 23. (ТАРС). Дорогоцінним розсипом талантів за
сяяла Україна на заключному концерті Декади у Великому театрі 
СРСР. Здавалося, весь запал душі народної, всю її щедрість 
знову віддали москвичам українці в цей вечір...

Немов з гірських полонин долинула пісня «Верховино, мати 
моя». В ній ніби живе Верховина'— край людей стриманих і гор
дих, людей з відкритою душею і сміливим поглядом. Цю пісню 
виконували в концерті Г. Красуля і А. Чулюк-Заграй у супро
воді Українського і Закарпатського народних хорів.

Світлим роздумом пройняті пісні народні і твори сучасних ком
позиторів. їх співають артисти Б. Руденко, Л. Лобанова, Л. Ру- 
денко, К. Радченко, Б. Гмиря, М. Ворвулєв, Д. Гнатюк, В. Ти- 
мохін і Ю. Гуляєв.

Роздолля, простір української народної пісні живуть у танці. 
Ансамбль танцю УРСР майстерно виконав вихровий «Гопак», 
козацький жартівливий танець «Повзунець», матроський танець, 
український хоровод «Рукодільниці».

Разом з заслуженими колективами на сцені Великого театру 
цього вечора виступили самодіяльні артисти. Зал тепло вітав та
лановитих самодіяльних танцюристів Харківського Палацу куль
тури залізничників, які виконали танець «Жайворонок».

глядачі майстерність О. Потапової і Р. Клявіна, які станцювали

осяювали дотеп- 
Березін) і гумо-

Високо ОЦІНИЛИ
«Па де де» з балету Мінкуса «Дон Кіхот».

В концерті знайшлося місце й жартові, і завзятій лукавинці. Вони 
ну інтермедію Тарапуньки і Штепселя (артисти Ю. Тимошенко і Ю. 
ристичне оповідання С. Олійника, з яким виступив артист А. Сова.

Сцену заповнює зведений танцювальний колектив професіональних і самодіяльних 
ансамблів України. «Дружба» — так називається танець, який символізує братерство 
всіх народів Радянської країни.

...Урочисто звучить пісня А. Філіпенка «Комуністичній партії слава». В могутньому 
хорі зливаються сотні голосів. Усі учасники концерту славлять Комуністичну партію 
країни, їй проголошують здравицю, їй аплодує весь зал, коли на фоні прапора виникає 
скульптурне зображення В. І. Леніна.

На заключному концерті Декади української літератури і мистецтва у Великому 
театрі СРСР були присутні товариші О. Б. Арістов, Л. І. Брежнєв, М. Г. Ігнатов, Ф. Р. 
Козлов, О. М. Косигін, О. В. Куусінен, А. І. Мікоян, Н. А. Мухітдінов, М. В. Підгорпий, 
Д. С. Полянськнй, М. А. Суслов, К. О. Фурцева, М. С. Хрущов, М. М. Шверник, П. М. 
Поспєлов, Д. С. Коротченко, М. Г. Первухін. Разом з ними були керівники ряду ко
муністичних і робітничих партій зарубіжних країн.

У театрі були також президент Фінляндської Республіки Урхо Кекконен і особи, 
які його супроводять, члени марокканської місії дружби і доброї волі на чолі з колиш
нім прем’єр-міністром Ахмедом Балафреджем.

На концерті були присутні Голова Ради Міністрів УРСР Н. Т. Кальченко, заступ
ники Голови Ради Міністрів УРСР І. С. Сенін і М. С. Гречуха, секретарі ЦК КП Украї
ни О. І. Іващенко і А. Д. Скаба.

В залі були члени дипломатичного корпусу.
У театрі виникає бурхлива овація, коли артисти підносять М. С. Хрущову на ви

шиваному рушнику хліб-сіль. Оплески, що линуть зі сцени, з залу зливаються воєдино. 
Учасники концерту проходять у зал і дарують москвичам квігн.

На Кіровоградський завод 
«Червоний Жовтень» Рая 
Чорна прийшла два роки 
тому. Зараз вона краша 
шліфувальниця деталей для 
нікельових ліжок.

На знімку: Раїса
ЧОРНА.

Фото В. КОВПАКА.

В гуртку політосвіти
І/ЮЖНСН середи молодь 

* *• села Ганнівки, Ново-Ар
хангельського району, схо
диться вечорами до клубу
на чергове заняття гуртка
«Комунізм — практичне зав
дання нашого покоління».
Перед тим як почати виклад
теми, пропагандист Володи
мир Носенко надає слово
комусь із слухачів для ко
роткого огляду міжнарод
них подій, що відбулися
протягом тижня. З такими
оглядами вже виступали їз
довий Іван Бериіадський,
доярка Галина Бублик, лан
кова Лідія Бершадська.

Пропагандист В. Носенко 
добре готується до кожно
го заняття. В своїх розпові
дях він використовує місце
ві факти, а тому слухають 
його завжди з увагою.

В. КУЗЬМЕНКО. 
юнкор.

иіе брухту? — звернувся до 
товаришів Володя Пузаков.

— В районі цегельного 
заводу №2, — першим від
повів Толя Бабійчук.

такоїставити до школи ‘ 
кількості вантажу.

Хтось запропонував:
— Подзвонимо в школу, 

хай допоможуть.

Дві тонни вдесятьох
— Вірно! Гайда туди!

<— Ми й торік там шука
ли!

Незабаром група розділи
лась на двоє—троє. Поча
лися ретельні пошуки. Коли 
потрапляла важка здобич— 
гукали один одного на до
помогу.

До вечора продовжували 
роботу десятеро настирли
вих. Знесли всі «трофеї» в 
одну купу. І тут зрозуміли, 
що вручну їм ніколи не до-

З школи відповіли, що 
зважать на прохання піоне
рів.

І хлоп’ята знову почали 
збирати. Але транспорту все 
не було й не було.

На другий дзвінок піоне
рів з школи відповіли:

— На жаль, допомогти 
не зможемо сьогодні.

1 вирішили* кмітливі піо
нери звернутися до керів
ників Кіровоградського ван
тажного автопарку № 1.

' івідуючий гаражем Сергій 
Дмитрович Хороленко, 
уважно вислухавши хлоп
чиків, пообіцяв виділити 
першу машину, яка тільки 
повернеться з рейсу. А не
забаром з-за рогу з’явилася 
автомашина «ФА-0?-63». 11 
вів комсомолець Володи
мир ІДерба. Хоч давне вже 
закінчився у нього робочий 
день, але юнак охоче пого
дився допомогти піонера и 
навантажити брухт і доста
вити його до школи.

То був хороший трудовий 
день для десятьох дружних 
піонерів-п’ятикласників. Дві 
тонни металолому запо
різьким металургам зібрали 
вони тоді для кіровоград
ського ешелону!

І. КРАВЦОВ, 
член батьківського ко
мітету Кіровоградської 

СШ № 20.



З УЧОРАШНЬОЇ ПОШТИ

СТУРБОВАНІ 
ВІДСТАВАННЯМ

<>

«г

ЧАСТО лмі чуємо по радіо, читаємо в газетах про тру
дові успіхи молодих тваринників. А вони чималі: ба

гато доярок вже виконали свої річні зобов’язання. Со
ромно, боляче стає за свої показники. Адже ми маємо 
лише по 1.300 літрів молока на корову. Так нам ніколи 
не здобути звання колективу комуністичної праці, за 
яке ми боремося. . •

Дехто, напевне, подумає: мовляв, скаржаться дівча
та на низькі надої, а самі нічого не роблять, щоб підви
щиш їх. Помилкова ця думка. Працюємо ми на совість. 

Ще й п’ятої години ранку немає, а ми вже на фермі. 
Вичищаємо в стійлах, закладаємо корми в ясла. Та от 
біда: корми — зовсім нікудишні —- просяна солома та 
сухе бацилля кукурудзи. Часто траплялися випадки, що 
ма ніч коровам нічого дати. За всю осінь двічі привози
ли на ферму гарбузи, та зрідка — гичку. Ми говоримо 
«зрідка», бо кормовозів у нас не було. Просили бригади
ра комплексної бригади І. К. Кладніцького: дайте нам 
підводу, ми вже самі привеземо корми. 1а де там!... 
Стояла худоба голодною. От і посудіть самі: звідки ж 
тому молоку братися? - - - ■ • .

Правда, останніми днями годівля дещо поліпшилася, х 
але хіба один—два тижні вирішують справу? Погані у £ 
нас діла, що й казати. Та, мабуть, нікого з членів прав- * 
ління це не хвилює. Бо як же інакше можна пояснити 
той факт, що голова артілі Г. А. Оніщенко буває на р 
фермі вряди-годи. Якось прийшла вона сюди, стали ми 
скаржитись їй. А вона нам у відповідь: «Не вигідно вам 
тут працювати, то залишайте ферму, а говорити ні
чого...»

А тепер про умови праці. Поки видоїш всі 16 корів (а 
робиться це у нас вручну), то й руки зімліють. Підвісної 
дороги в нашому корівнику теж немає, тому і силос, і 
жом доводиться на своїх плечах розносити. А хіба не 
було так, іцо носили мішками буряки за півкілометра? 
Бачили все це і зоотехнік т. Рижик, і завідуючий фер
мою т. Вакуленко, та подібне безладдя не стурбувало їх.

Або взяти вивезення гною з корівника. В приміщенні 
проведена вузькоколійка. Але толку з неї, мало, бо зра
зу ж за дверима вона обривається, і гній доводиться ви
кидати зразу ж біля приміщення, а потім перекидати на 
гноярку. Так і стоять кучугури аж під саму покрівлю. 
Від одного приміщення до іншого пройти неможливо: 
скрізь по коліна багнюка, перемішана з гноєм. Привезли 
щебінь, та так він і лежить на купі, бо нікому потурбу
ватися про прокладання доріжок.

До цих пір на фермі неиистачае відер, кожна доярка 
має лише один халат. В ньому доводиться робити все: і 
корми розносити, і корів доїти.

Нас дуже бентежать такі справи. Хотіли якось поці
кавитись, як працюють в інших колгоспах. Та почитати 
про передовий досвід ніде: колгоспна бібліотека завжди 
на замку, а кімнати відпочинку на фермі немає.

Все це і призвело до того, що ми не виконаємо не 
тільки свого зобов'язання, а й річного плану. Прикро, 
що в ці дні, коли вся країна готується іідно зустріти 
Пленум Центрального Комітету партії ми, комсомолки, 
відстаємо. Коли ж правліня артілі потурбується про нас, 
створить належні умови для роботи?

Люба МЕЛЕЖИК, 
Надія ТОКАР, 

Галина КОРДИШ, доярки.
Колгосп «Путь Ильича», Знам’янського району.
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ПРО ХОРОШИЙ ЗАДУМ 
і його невдале втілення

Огляд бригад І ударників
комуністичної пращ

Від великої кількості тан
цюючих у просторому залі 
не було де й яблуку впасти. 
Всюди веселі розмови, сміх, 
жарти... Раптом трапилось 
щось несподіване. Присутні 
стали енергійно залишати 
приміщення: спочатку по
одинці, потім парами, на
решті — цілими групами.

— Товариші! — гукала 
працівник Палацу культури 
ім. Жовтня Людмила Те- 
лєхова. —• Товариші, про
довжуються танці на приз! 
Беріть участь у лотереї! 
Розігрується коробка 
ладних цукерок!

Юнаків і 
кушувалй 
якусь мить 
зал майже 
рожнів.

Таким сумним був фі-

®------------------  

шоко-

спо-
За

дівчат не 
цукерки.
танцювальний 

повністю спо-

, Автомобіль „
НАДІЙШОВ

В Запоріжжі на автоза
воді «Комунар» почато ви
пуск нових радянських лег
кових мікролітражних авто
мобілів «Запорожець».

Автомобіль «Запоро
жець» — це чотиримісна ма
шина з закритим суцільно
металевим кузовом. Вона 
має чотирициліндровий дви-
♦♦ ♦♦ <♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 

25 листопада 1960р.д 2 стор.

нал заходу, який проводив
ся минулої неділі у Кірово
градському Палаці культури 
імені Жовтня.

Якщо був кінець, то, зви
чайно, мав місце і початок 
вечора. Отож розповімо все 
по порядку.

Кілька днів тому, більше 
п’ятисот молодих трудівни
ків ряду підприємств Кіро
вограда одержали, виготов
лені друкарським способом, 
запрошення. В них писало
ся: «Дорогий друже! Прав
ління Палацу культури, ко
мітет комсомолу панчішної 
фабрики та бюро ЛКСМУ 
3-го механоскладального це
ху заводу «Червона зірка» 
запрошують тебе прийняти 
участь у тематичному вечо
рі — «Розмова про май
бутнє».

Обіцялось, що прибулих

Запорожець"
У ПРОДАЖ

гун з повітряним охолод
женням потужністю 23 кін
ські сили. Мотор установле
но в задній частині кузова, 
а в передній розташований 
невеликий багажник.

Новий автомобіль розви
ває швидкість до 90 кіло
метрів на годину. Шини на 
ньому — безкамерні.

В торговельну сітку міста 
для продажу трудящим на
дійшла перша партія мікро
літражок «Запорожець»,

КОЛИ НЕМАЄ

четвертого

Комсомоль
сько - МО

ЛОДІЖНА брига
да Людмили Крав
цової, яка носить звання ко
муністичної, краща на заво
ді «Сільгоспдеталь». Коли 
ми з Лідою Сисоєвою, сек
ретарем комсомольської ор
ганізації підприємства, про
ходили в цеху вздовж ви- 
шикуваних у ряд токарних 
верстатів, хтось з робітни
ків відразу ж здогадався: 
«Та це, мабуть, знову у 
Людину бригаду».

Ось і верстат Л. Кравцо
вої. З-під різця в’ються 
сріблясті металеві кучері. На 
чоло дівчини впало русяве 
пасмо, теж схоже на закру
чену стружку, тільки світлу, 
золотаву. Людине обличчя 
випромінює радість, її рухи 
вправні, швидкі.

Ще більша приязнь до ці
єї дівчини народжується в 
розмові з нею. Людмила 
кваліфіковано, із знанням 
справи, розповідає про ви
робничий процес — адже 
вона студентка 
курсу заочного відділення 
політехнічного --------- -
Багато хорошого 
вона про своїх друзів, чле
нів бригади — Валю Сень- 
ко, яка теж у цьому році 
стала студенткою інституту, 
про демобілізованих воїнів 
Льоню Кагановича і Сашу 
Федорова — чудових това
ришів, про Валю Нікуліну, 
яка готується до вступу в 
музичну школу, і своєю 
любов'ю до музики 
бригаду полонила.

Враження від знайомства 
з бригадою дуже приємне: 
такий хороший, дружній і 
згуртований колектив. Не
дарма ж йому півтора року 
тому присвоєно звання ко
муністичного.

— Мабуть, хороше, коли 
поряд працюють такі лю
ди? — запитуємо у молодо
го токаря, який стоїть за 
сусіднім верстатом.

— Та хіба ж вони поряд? 
Вони — попереду, — відпо
відає вій,

Думку цю уточнює комсо
молець Олександр Тютюш- 
кін.

інституту, 
говорить

всю

нарешті на сцені

організації пан-
‘ Гу-

чекатимуть ар
тисти україн
ського театру 
та філармонії, 

музиканти, танцюристи, ма- 
совнки-витівники.

Від запрошених вимага
лось лише: «Повна безхмар
ність в настроях». Умова 
ця, як відомо, для життєра
дісної молоді не така вже 
й складна. І тому в Палай 
культури імені Жовтня 
прийшло значно більше го
стей, ніж передбачалось. 
У всіх був веселий, підне
сений настрій, його навіть 
не зіпсувало те, що вечір 
почався з годинним запіз
ненням.

Та ось 
з’явилася секретар комсо
мольської 
чішної фабрики О. Гу
цалюк. Вона інформує мо
лодь про мету вечора і па
дає слово для вступної про
мови члену міського Това
риства для поширення по
літичних і наукових знань 
С. П. Шклявер.

Можна було сподіватися, 
що лектор коротко розпо
вість присутнім про тему 
заходу, зупиниться на кон
кретних, найбільш важли
вих питаннях і, тим самим, 
зуміє викликати юнаків і 
дівчат на велику, щиру роз
мову про наше щасливе 
майбутнє.

Натомість, С. П. Шкля
вер прочитала досить по
пулярну лекцію. А от вста
новити контакти з аудито
рією, активізувати присут
ніх так і не зуміла, хоч їй, 
ведучій, належала особливо

СУПЕРНИКА...

як

— Бригада, звісно, хоро
ша. Та тільки замкнулась 
вона з усім своїм хорошим. 
І в цеху її не дуже чутно. 
Я так розумію: потрібно,
щоб ми не з лозунгів, не з 
виступів на зборах знали, 
що у нас в комуністична 
бригада, а щоб на собі від
чували її присутність.

Думки молодого робітни
ка слушні. Справді, добра 
чутка про бригаду вже 
вийшла далеко за межі за
водської прохідної, а ті, Ш° 
трудяться з нею поряд, за
лишились не більше, як 
свідками доброї слави. Адже 
не стали ще передовики тим 
ядром, навколо якого гур
тувався б весь колектив, за
позичаючи хороші починан
ня, цікавий досвід.

Ось, наприклад, про рух 
за оволодіння суміжними 
спеціальностями, за працю 
без браку. Підхопила його 
бригада відразу ж гаряче. 
Всі члени її оволоділи про
фесією фрезерувальника, 
підвищили якість продукції. 
Це, безумовно, добре. Та 
ще краще було б, якби вони 
кинули такий заклик усій 
заводській молоді, стали 
ініціаторами створення ком
сомольських постів по бо
ротьбі з браком.

Дружно живе бригада, 
змістовним і цікавим жит
тям. Хороша книга, прочи
тана одним, стає надбанням 
усіх. Новий фільм теж по
дивляться і обговорять ра
зом. На недільники, ком
сомольські вечори з’являю
ться всі гуртом. Тут кожен 
готовий в будь-який момент 
прийти на допомогу товари
шеві.

Але що зроблено членами 
бригади для того, щоб риси 
комуністичного ставлення до 
праці, нового комуністично
го побуту чіткіше викреслю
вались в усьому колективі 
заводської молоді?

Що саме вони повинні бу
ли зробити і яким чином — 
це підказати могло б їм що
денне життя заводу. Одне, 

велика роль у розгортанні 
дискусії. Так, з самого по
чатку Вечора була допуще
на помилка.

— Слово надається брига
диру бригади комуністичної 
праці заводу «Червона зір
ка» Альбіні Кравцовій, — 
оголошує О. Гуцалюк.

Однак, Кравцової в залі... 
не було.

— Виступає панчішниця 
Людмила Монастирська.

Секундна тиша серед при
сутніх, а потім... сміх: ви
являється, і друга учасниця 
дискусії теж не прийшла.

І лише кетельниця пан
чішної фабрики Валентина 
Мізерна взяла участь у дис
путі. Вона була першим і 
останнім промовцем.

— Більше бажаючих ви
ступити немає, — зніяковіло 
повідомляє О. Гуцалюк.

— Тому, на цьому диспут 
закінчуємо. А зараз — кон
церт, танці, ігри.

— Ну, й розмова! — скеп
тично зауважив один з юна
ків.

— Куценька вийшла, — 
підтримала його білява дів- 
чина.л

Між тим розпочався кон
церт. Він, власне, не мав 
ніякого відношення до теми 
вечора. У його програмі був 
ї заяложений «Матроський 
ганець», і українська народ
на пісня «За туманом нічо
го не видно», і... А от су
часних, близьких молоді тво
рів, глядачі не побачили й 
не почули. Обов’язки «ар
тистів українського театру 
й філармонії!» виконував в 
одній особі артист філармо
нії І. П. Лебєдєв.

Поки молодь дивилась 
концерт, безслідно зникли 
музиканти духового оркест
ру. Відповідальні за вечір 
звернулись за допомогою до

безсумнівно: у бригаді пра
цюють енергійні, обдарова
ні комсомольці, з середньою 
і з вищою освітою, і користь 
вони могли б принести чима
лу. Чому б, скажімо, Валі 
Нікуліній не потурбуватися 
про те, щоб серед и това
ришів по заводу зріс потяг 
до музики, до мистецтва? 
Чому б Леоніду Каганови- 
чу, активному учаснику 
художньої самодіяльності, 
не подбати, щоб в цеху було 
більше аматорів сцени?

Або ще 
Бригада 
в’язала 
дружбу з 
Прошкіна

на зма-
Пришня-

такий приклад. 
Л. Кравцової за- 

хорошу, корисну 
бригадою Петра 

...... ..... .. з агрегатного за
воду. Токарі з «Сільгоспде- 
талі», наслідуючи почин 
друзів з агрегатного, взяли 
шефство над місцевою шко
лою № 18. Та чи е на заводі 
інші бригади, які б теж бу
ли хорошими шефами піо
нерських загонів, шкіл? Не
має. Отже, хороша справа 
стала немов би монополією 
одиночок.

Жодного разу члени цієї 
бригади не зустрілися з 
іншими колективами під
приємства, які борються за 
звання комуністичних. Біль
ше того, Л. Кравцова навіть 
не знав, хто ж включився у 
цей рух. Далеко не зайвим 
було б викликати 
гання, наприклад, 
ка з механоскла
дального цеху, у 
якій трудиться ба
гато комсомольців.

Висловлені дум
ки не треба розу
міти спрощено: 
мовляв, члени ко
муністичної брига
ди — це свого ро
ду опікуни над 
пасивною масою. 
Звичайно, ніхто не 
нав’язує їм такої 
ролі. Але ж саме 
життя вимагає бу
ти активнішими 
пропагандиста м и 
того хорошого, но
вого, що народ
жується в колек
тивах комуністич
ної праці.

Незважаючи на 
все сказане вище, 
ми не заперечує
мо того факту, що 
бригада Людмили 
Кравцової — хо

директора Палацу культу
ри ім. Жовтня Р. М. Лобо
ди.

— А що я можу вдія
ти (?), — розвела руками 
Раїса Мойсеєвна. — Це бу
ду ж я їх на дверях сторо
жити.

йшов час. Дала себе зна
ти «робота» буфета — дех
то почав виписувати карко
ломні вензелі. Потрібно бу
ло негайно припинити ці 
«сольні» номери, навести 
порядок. Але не було кому 
цим зайнятися. Секретар ко
мітету комсомолу заводу 
«Червона зірка» М. Малєта 
і ного заступник М. Влох 
поводили себе наче гості..

—-А ми прийшли просто 
відпочити, —і відповідали 
вони тим, хто просив у них 
допомоги. ■— Ми запрошені.

Так, захід, який готував
ся близько місяця, перетво
рився у звичайнісінький, 
погано організований, вечір 
танців. Причини? їх бага
то, вони—різні. Найголовне 
те, що відповідальні за дис
пут «Поговоримо про май
бутнє» О. Гуцалюк, секре
тар бюро ЛКСМУ третього 
механоскладального цеху 
заводу «Червона зірка» 
в. Дашевський і Л. Телєхо- 
ва не провели належної ор- 

> гашзаторської і роз’ясню- 
і вальної роботи серед своїх 

комсомольців, не поговори- 
1 ЛИ зазделегідь з виступаю- 
• чими.

роший колектив. Погано ли
ше те, що вона не має су
перників. І чи... не цим, бу. 
ва, пояснюється та о бета-.-* 
вина, що ось уже тривалий 
час виробничі показники П 
залишаються на одному рів. 
ні — 130—140 процентів.

Рівень цей досить висо. 
кий, але ж майже постій
ний, незмінний. Чи, бува 
не утверджується в колек- 
тиві шкідлива тенденція; 
хоч і не ростиме ця цифра^ 
однак, передовими будемо 
ми, бо ж більше нікому.

Таких настроїв не повшь 
но бути у тих, хто носить 
горде звання передовиків, як 
і не повинно бути меж їх 
творчим дерзанням, їх тру. 
довим звершенням.

Розмову про місце і роль 
комуністичних бригад в 
житті колективів ми вва
жаємо на цьому невичер. 
паном. Вона, природно, бу
де продовжена. Про трудові 
будні цих бригад, про їх 
взаємини з молоддю всього 
підприємства зможуть роз
повісти бригадири І члени 
колективів, які вже носять 
почесне звання, і ті, хто за 
нього бореться. Отже, за
прошуємо вас, дорогі друзі, 
висловити з цього приводу 
свої думки, побажання.

Нехай ця відверта розмо
ва послужить тому, щоб рух 
невтомних розвідників май
бутнього активізувався, став 
ще більш масовим.

Т. БОДНАР.
м. Кіровоград.

Бригадир комсомольсько- 
молодіжного колективу Во
лодимир Очеретько Добре 
відомий будівельникам Кіро
вограда. За прикладом ле
нінградців, очолювана ним 
бригада вирішила боротись 
8а високу оцінку роботи при 
здачі в експлуатацію жиляк 
та адміністративних об'єктів 
містд.

На знімку: Володи
мир ОЧЕРЕТЬКО.

Фото Ф. ПЛАКТІЯ.

А скільки цікавого, поз- • 
пального міг принести моло
ді цей вечір! Адже зараз 
радянське життя спрямова
но до світлої мети всього 
людства —• комунізму. Ко
мунізм — в грандіозних до
сягненнях семирічки, в пра
ці комуністичних бригад, з 
золотому колосі пшениці, в 
штучних супутниках землі. 
Значить, наші сучасники 
повинні заглядати в це завт
ра, значить всі наші думки, 
справи і вчинки повинні ви
мірюватися цією мірою, пе
ревірятися майбутнім.

Ось про шо потрібно бу
ло говорити на дискусії.

Недавно проведений ве
чір — жива ілюстрація т0' 
го, що диспути треба готу
вати зазделегідь, залучати 
до цієї справи пропаганди' 
стів. агітаторів, які добре 
знають інтереси і запити 
юнаків і дівчат. Бо ж Д,,с' 
пути — не просто супереч
ка, не парадні загальні про
мови. Це — важлива Ф°Р‘ 
ма комуністичного вихо
вання молоді.М. БАРСЬКИЯ.
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Ш МОЖНА вважати себе 
“ 1 всебічно розвиненою І 
по-справжньому культур
ною людиною, не маючи уя
ви про багатющу скарбни
цю музичної творчості.

Музика — свого роду 
мислення звуковими образа
ми. Порівняно з іншими ви
дами мистецтва, вона від
творює різні сторони дійс
ності, перш за все, через роз
криття внутрішнього, духов
ного світу людини, її почут
тів. Здатність з великою 
силою передавати найтонші 
відтінки почуття складає 
відмінну особливість музи
ки, одну з її найбільш мо
гутніх і привабливих сторін.

Але це не значить, що 
зміст всякого музичного тво
ру обмежений колом глибо
ко особистих настроїв і по
чуттів. В Дев’ятій симфонії 
Бетховена ми ясно чуємо 
натхненний гімн свободі. Не
даремно ця симфонія була 
виконана для делегатів 
Восьмого з’їзду Рад, який 
прийняв Конституцію СРСР. 
В музиці Глінки, в творах 
композиторів «Могучої куч
ки» знайшов своє втілення 
національний геній росій
ського народу, а в творах 
Ціопена звучить голос самої 
Польщі.

Але як неможливо навчи
тись плавати, не кинувшись 
у воду, так неможливо нав
читись розуміти музику, не 
слухаючи її і не роздумую
чи над прослуханим.

Чим багатший і різносто- 
ронніший за змістом музич
ний твір, чим більший він 
своїми розмірами і складні-

ЯК РОЗУМІТИ
шнй музикальною мовою, 
тим більше вимагає він від 
слухача І загальної культу
ри, і музичної підготовки. 
Ось тому чисельні любителі 
музики з щирим задоволен
ням готові слухати прості 
естрадні пісні і побутові 
танці, але відчувають утруд
нення, стикаючись із склад
ними формами класичної ін
струментальної музики: сим
фоніями, сонатами, кварте
тами, увертюрами і т. д. /

Сказане, звичайно, не пре
тендує на висновок про ху
дожню незначність І неви- 
правданість існування само
го жанру «легкої» музики. 
Навпаки, потреба у витон
ченій і красивій побутовій 
музиці «легкого» характеру, 
покликаній прикрасити доз
вілля радянських людей, ду
же велика в наші дні. Ви
датний майстер творів та
кого роду І. О. Дунаєвський 
твердив: «Витонченість, бла
городна простота, лаконіч
ність, гострота думки при 
чіткості і мініатюрності фор
ми, веселий гумор, наряд
ність зовнішнього оздоблен
ня — все це творчі ознаки 
хорошої легкої музики».

Межа між легкою побу
товою музикою і «серйоз
ною» класичною в певній мі
рі—умовна. Широко викори
стовував інтонації побутової 
музики в своїй творчості ге
ніальний російський компо
зитор П. Чайковський, на
приклад, в ліричному «Валь
сі» з «Серенади для струн
ного оркестру» — творові, 
що відноситься до серйоз
ної музики.

Разом з тим є суттєва від
мінність «серйозної» і лег
кої музики. Твори класиків 
вимагають неослабної і не
перервної уваги. Обмежив
ши свій досвід в минулому 
лише творами легкого жан
ру, знайомство з якими в 
умовах естрадного виконан-

розвитку музичної

навчитись слухати 
інструментальну

ня чи в іншій обстановці 
поєднується з послабленою 
увагою, з сприйняттям му
зики на фоні веселих бала
чок і сміху, починаючий 
слухач «серйозної» музики 
нерідко не в змозі зосереди
тись на ...........  '
думки.

Як же 
складну 
музику класичних компози
торів, а також великі опер
ні твори? Перш за все, тре
ба вдумливо слухати її, по
стійно відвідувати, коли є 
така можливість, концерти, 
оперний театр. Корисно ста
ти відвідувачем музичного 
лекторію при університеті 
культури, а також слухачем 
циклу музично-освітніх ра
діопередач. Чудовим посіб
ником в музичній самоосвіті 
можуть стати записи музич
них творів на грамофонних 
пластинках. Можна скласти 
зібрання улюблених музич
них творів і вдумливо, по 
декілька разів слухати їх. 
Слід починати збирати таку 
колекцію пластинок з більш 
простих творів: з улюблених 
народних і радянських пі
сень кращих майстрів (Ду- 
наєвського, Захарова, Со- 
ловйова-Сєдого та інших)'. 
Доступні сприйняттю і лег
ко слухаються також неве
ликі інструментальні п’єси 
великих композиторів: «По
ри року» Чайковського, пре
людії, ноктюрни, мазурки і 
вальси Шалена, прелюдії 
Рахманінова, угорські рап
содії Ліста, різнохарактерні 
п’єси Гріга.

Світ найтонших ліричних 
переживань, благородних 
помислів і стремлінь містять 
в собі романси і пісні Шу- 
берта і Шумана, Глінки і 
Даргомижського, Чайков
ського, Мусоргського і бага
тьох інших. А у виконанні 
чудових співців, таких, як

Шаляпіна, Пірогова, Коз- 
ловського, Максимова і Обу- 
хової. тонка поетичність, 
сердечна лірика одних ро
мансів і хвилююча драма
тична сила інших, не мо
жуть не вплинути навіть на 
порівняно мало підготовле
них любителів.

Далі можна перейти до 
знайомства з більш складни
ми оперними аріями, ан
самблями і хоровими сцена
ми, а пізніше і з цілими 
операми. Знайомлячись з 
новою оперою, корисно ра
ніше прочитати її лібретто 
(літературний текст опери)\

Щоб правильно розібра
тись у змісті твору, необхід
но мати уяву про ту епоху, 
коли він виник, про творчу 
особу, світогляд автора. 
Глибоко проникнувши в 
прекрасну і виразну мову 
великих композиторів, лю
дина, природно, розвине в 
собі вірне естетичне чут
тя, яке дозволить їй безпо
милково відрізнити повно
цінне художнє творіння від 
зразків пошлої і легковаж
ної розважальної музики.

«...Любіть і вивчайте ве

ЦЕТВЕРТИЙ рік я
• працюю дояркою. 

Незвично якось було на 
фермі після школи. По
ступово до роботи зви
кала. (Зтариіі товариші 
Анастасія Кулик, Люд
мила Колісник навчали, 
як робити масаж вимені, 
правильно годувати ко
рів за раціоном.

На початку 1960 року 
я вже здобула перше 
місце по надоях молока. 
Пізніше вирішила на
брати групу корів з 
низькою продуктивністю.

У цьому році поща
стило побувати у Києві, 
як учаснику Пленуму 
ЦК Л КСМУ. Вдруге від
відала столицю, будучи 
на республіканській на
раді ударників і бригад 
комуністичної праці. Ось 
тут мене і сфотографу

лике мистецтво музики, — 
пише композитор Д. Шо- 
стакович. — Воно відкриє 
вам цілий світ великих по
чуттів, пристрастей, думок. 
Воно зробить вас духовно 
багатшими, чистішими, до
сконалішими...»

ОСЬ, вона, дружня сі
м’я молодих доярок. 

В колгоспі «Україна», 
Гайворонського району, 
про цих веселих дівчат 
усі говорять з пошаною. 
Хорошими ділами тру
довими здобули вони та
ку любов і повагу — 
понад три тисячі літрів 
молока від корови одер
жала кожна з них.

До дня відкриття Пле
нуму ЦК КПРС виріши
ли трудівниці виробити 
по 500 центнерів продук
ції на 100 гектарів сіль
ськогосподарських угідь.

Тож, успіху, вам, 
невтомні!

На знімку: доярки 
комсомольсько - м о л о- 
діжної ферми колгоспу 
ідуть доїти корів.

Фото Г. Вєрушкіна.

- ЛИСТИ ДРУЖБИ
вали кореспонденти жур- 89 
палів.

Згодом з усіх кінців 
нашої Батьківщини — з ■ 
Комі АРСР, з Москви, ! 
Ленінграда, Владивосто- ; 
ка — на мою адресу по- « 
чали надходити листи. У ■ 
відповідях я писала да- ■ 
леким друзям про те, як ; 
наш комсомольсько-мо- ■ 
лодіжний колектив бо- ■ 
реться за звання кому- ; 
ністичного.

Одного разу одержа- ї 
ла листа з міжнародним ? 
штемпелем. Писала Оле- | 
на Муха з міста Орлова, ■ 
Чехословацької Соціалі- і 
стичної Республіки. Ми ° 
обмінялися фотографія- З 
ми. Наша дружба міцніє = 
з кожним днем.

В. КЕШМАН, 
доярка.

Голованівський район. :

„Молодому комунару" ВІДПОВІДАЮТЬ
В газеті за 21 жовтня ц. р. була надрукована корес

понденція під заголовком «Ледар з Витязівки».
В ній йшлося про В. Євладенка (Старущенка), юна

ка, який систематично пиячив і, перебуваючи в нетвере
зому стані, вчиняв хуліганські дії.

Прокурор Бобринецького району т. Ковбаснян пові
домив редакцію, що проти В. Євладенка за злісне хулі
ганство була порушена кримінальна справа.

Народний суд 2-ої дільниці Бобринецького району 
засудив В. Євладенка до 5 років позбавлення волі.

Серце 5‘ється 
ісхбильобахо|«|АЗАХ впав на

4 подушку, дов
го думав, а тоді 
знову підвівся: —— - -М

— Ми живі, давайте думати 
про життя. Мій дід залишив мені 
добрий заповіт: зустрінеш незна
йому людину, перш за все, розпи
тай її про здоров’я, про дітей, а 
потім — ім’я своє назови. Мене, 
батьку, зовуть Аристамхан, а прі
звище — Жубайханов. В полку ж 
звали — Льонькою. А тебе як?

— Добрі люди дідом Андрієм 
зовуть. А прізвище наше — Дунай.

— От і добре.
На порозі стояла Ніна Андріїв

на. Руками схопилась за одвірок. 
На змарнілому обличчі може впер
ше засяяла усмішка. Казах повер
нувся до неї:

—■ А вас я, мати, знаю... Ви Ні
на Андріївна... І вибачайте мені —• 
я наводжу порядок в нашому гар
нізоні. Товаришу біля дверей, на
зивай себе!

— Лейтенант Михайло Кривоно- 
гов.

— Ти, товаришу, з раною в ру
ці?

*— Рядовий Павло Лихачов.
— З бородою?
~-*Рядовой Василь Шинкарьов.
— Товаришу білявий?
— Михайло Агеев.
— Сядемо криво, скажемо пря-

(Продовження. Початок дивись 
У &№ 60. 61, 62).

М. СТОЯН, Н. ДОБРІН.

те-мо: вже один Михайло був, і 
бе називатимемо просто — Агей.

— Поруч з Агеєм хто?
— Лейтенат Андрій Бєлов.
— А тебе як звати, мій друже? 
Почулось тихе, майже невлови

ме, як найтихіший шелест трави:

3
— Рядовий Іван Коршунов... 
Доля зібрала їх з різних рот, 

різних батальйонів, але з одного 
полку. І тим ніби ще більше зрід
нила їх...Дивилась на них. І якими 
дорогими для неї були їхні перші 

СЛВВкухоньці почулися кроки, ру
шила туди. До НІНИ 
прийшла зблідла Ганна. Кинулась 

до неї з єдиним словом:
— Вернулись?
— В Тарасика стріляли.
Знову горе війнуло чорним кри

лом. Закололо в грудях. Боялась 
вимовити слово, боялась спитати, 
що з хлопчиком. Та Ганна сама 
відповіла:

— Живий він... Ходімо до нас. 
Завтра вони підуть в аптеку.

♦ ♦ »

ЩОМЕНДАНТ містечка Мідель 
викликав до себе гестапівця 

Ріммера. Схудлий, нервовий Рім- 
мер ішов, думаючи про виклик. 
Що потрібно отому гладкому би
кові? Вдень і вночі Ріммер гасав 
по навколишніх селах, виловлював 
чоловіків, хлопців, дівчат, відправ
ляв їх у Німеччину, а декого й на 
той світ. Розстрілює в схованках, 
вбиває за містечком в глинищах...

Що там? Може знову — на За
хід? На фронті наступ захлинувся, 
червоні самі переходять в атаки, 
вдень і вночі безперервні бої...

Огрядний, гладкий Мідель кро
кував по кімнаті, потім глянув на 
виструнчену високу постать Рім
мера і зупинився:

— Слухайте, Ріммер! Вчора на 
станції якийсь хлопчик пробравсь 
у санітарний вагон, потягнув пакет 
з марлею.

— І його ніхто не затримав?
— Він став утікати. Санітари 

стріляли по ньому. Хлопчик упав 
біля садка.

— Що ж було далі?
— Той санітар—осел і баран, вер

нувся у вагон. Про це повідомили 
мене. Я наказав підібрати хлопчи
ка.

— І?..
— Той хлопчик не став чекати 

наказу. Він піднявся і зник.
— Справді, що санітар баран.

— Слухайте, Ріммер. Як кажуть, 
ще не все втрачено. Знаємо, куди 
втікав хлопчик — у Костянтинівну. 
Он куди сліди ведуть. Я, Ріммер, 
вирішив доручити цю справу вам. 
Тільки ви зможете розплутати цей 
клубок...

Проте вони спізнились. Коли во
ни розмовляли і все здавалось 
ясним і простим, біля аптеки в 
містечку лунала пісня, дивна, пов
на суму й болю. Співав її малень
кий Вася Юрський.

ОРОГОІО йшов літній чоловік. 
Обличчя продовгувате з рів

ним носом, синіми очима було 
стомлене. За плечима він ніс мі
шок. І враз стрепенувсь: із завул
ка до нього кинулось двоє дужих 
фашистів:

— Стій! Ім’я! Документ!
— Петро Бондар я.
— Що несеш у мішку?
— Швець я. Латаю людям чобо

ти.
— Висипай все!
На дорогу в пил полетіло мило, 

дратва, колодки.
— Куди йдеш?
— Від села й до села.
— Що? Від села й до села? Пар

тизан!
Ось і кінець твій, Петро Бондар. 

На цей раз вони вгадали. Майже 
три роки ходив ти від села й до 
села. Ти вмів і чоботи полатати, 
зробити віконну раму і піч змуру
вати, але ти мав одне, небезпеч
не для гітлерівців ремесло. На те
бе всюди чекала смерть, над то
бою не раз свистіли кулі, гналися 
поліцаї і німецькі вівчарки.Та ку
лі минали тебе, поліцаї і вівчар
ки губили твої сліди. Тебе берегли 
люди...

Внизу, як у великій чаші, лежа

ло село і містечко, сталеві стріли, 
мов блискучі змії, бігли від стан
ції в осокорах і зникали за горою... 
Срібною стрічкою звивалась в зе
лених лугах і очеретах річка. А 
перед ним лежало не село і місто, 
не тиха річка, а власне життя.

Жив він недалеко від Знам’ян* 
ки, працював у колгоспі. Не займав 
ні високих, ні малих постів, непо
мітний, звичайний собі колгоспник 
Петро Бондар. І дуже здивувалися 
всі на вулиці і в артілі, коли він 
одного дня шкарубкою рукою на
писав заяву, щоб прийняли його 
в Комуністичну партію.

В розривах бомб, в гуркоті гар
мат, в сльозах і горі прийшло літо 
сорок першого року...

Того літа його викликав секре
тар райкому партії і сказав стислі, 
строгі слова:

—-Товаришу Бондар. Де думає
те бути?

— Там, де і всі люди. На фронт 
піду.

— У нас на КІР°вогРади^,п^ 
організовуються партизанські за
гони. Подумайте, а ввечері дасте 
відповідь...

— Навіщо увечері? Хіба про це 
думають? Я комуніст, я зали
шусь, а, вам, тільки — спасибі за 
довір’я.

— Мушу попередити — в тилу 
у фашистів земля спливатиме 
кров’ю, не буде й хвилини без 
людського стогону.

— Товаришу секретарі Я все 
витримаю...

(Далі буде).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
25 листопада 1960 р., З стор.



Наша спортивна
СТОРІНКА.

ПРОЧИТАЙ, ЗАПОЗИЧ!

Про ЗИМОВІ тренування

’МЖЕ стало традицією 
щороку наприкінці фут

больного сезону проводити 
рознграші на приз обласної, 
міських і районних газет. В 
Олександрії відбувся фі
нальний матч на приз об
ласної газети «Кіровоград
ська правда». Місцева 
команда «Шахтар» зустрі
лася з кіровоградським 
«Спартаком».

Господарі поля запропо
нували швидкий темп, який 
прийняли гості. Маючи те
риторіальну перевагу, гірни
ки тривалий час не можуть 
відкрити рахунок. Перший 
гол вони забили на 20-ій 
хвилині. Спартаківці відпо
віли на це серією атак, одна 
з яких завершилась взяттям 
воріт.

З рахунком 1:1 команди 
пішли на відпочинок. Після 
перерви знову безперервно 
атакують місцеві спортсме
ни. Кіровоградці стійко за
хищаються, але до кінця не 
змогли витримати натиск 
противника І один за одним 
пропускають у свої ворота 
три м’ячі. На останніх се
кундах вони зменшили роз
рив у м’ячах і пішли з поля 
переможеними.

Вигравши з рахунком 4:2, 
«Шахтар» вдруге став во
лодарем перехідного призу 
(кубку). Обидві команди і 
гравці нагороджені дипло
мами відповідно першого і 
другого ступенів.

* « »

ЗАКІНЧИВСЯ розиграш 
на приз Олександрій

ської газети «Ленінський 
прапор». В ньому взяло 
участь 14 команд, поділених 
на три групи. Переможцями 
груп вийшли футболісти ав
торемонтного заводу, Семе- 
нівського вуглерозрізу і 
автобази.

У фінальних змаганнях 
між цими колективами най
кращих показників добили
ся авторемонтники. На дру
гому місці — через гірше 
співвідношення забитих і 
пропущених м’ячів — спорт
смени вугільного розрізу. 
Команда автобази зайняла 
третє місце.

Л. ПАВЛЮЧЕНКО.

-0-

Рахунок 7:6
Т і!КАВО і напружено про- 

ходила зустріч, з на
стільного теніса між збірни
ми. командами Херсона і Кі
ровограда. Перемогу здобу
ли кіровоградські тенісисти 
з рахунком 7:6.

любителів „королеви" СПОРИ
Більше двох місяців мину- в такому разі можна 

ло з часу закінчення XVII 
Олімпійських ігор у Римі, а 
світова спортивна преса 
ще жваво продовжує комен
тувати наслідки змагань з
окремих видів спорту. Ос
новне місце в дискусії нав
коло наслідків Олімпіади 
займають змагання з лег
кої атлетики — «королеви» 
спорту. Це і не дивно. я В 
останні роки рівень досяг
нень в легкій атлетиці нас
тільки зріс, що тепер стало 
важче говорити про «сте
лю» можливостей організму
людини.

Причиною такого швидко
го зростання досягнень в 
легкій атлетиці є, перш за 
все, організація цілорічних 
тренувань, основаних на до
сягненнях даних науки та 
узагальнення досвіду робо
ти передових тренерів і 
спортсменів.

Більше десяти років ми
нуло з того часу, коли легка 
атлетика перестала бути се
зонним видом спорту. 
Відрадно, що українські 
легкоатлети і тренери були 
першими серед тих, хто 
виступив за організацію 
цілорічних тренувань та про
ведення змагань з легкої 
атлетики в зимовий період.

Як же потрібно тренува
тись? Коли найкраще роз
починати тренування?

Слід запам’ятати, шо 
правильно організовані тре- 
нувйТіня з окремих видів 
легкої атлетики, сприяють 
покращенню загального ста
ну здоров’я, виробляють в 
людині такі необхідні жит
тєві якості як силу, витри
валість, швидкість, зміцню
ють нервову систему.

Перед тим, як розпочати 
систематичні тренування, 
необхідно звернутися до лі
каря і пройти медичний 
огляд. Дані цього огляду 
обов’язково слід внести до 
щоденника тренувань. В 
майбутньому при проход
женні повторного лікарсько
го огляду легко порівняти 
нові дані з попередніми, 
внести необхідні зміни до 
плану тренування.

Розпочинати тренуватись 
можна в будь-яку пору ро
ку, але найкращим часом 
для цього вважається осін
ньо-зимовий період. Тільки 

Ларисі Лобко лише одинадцять років, вона вчиться у = 
? шостому класі школи № 14 м. Кіровограда. Та незважаю- =
* чи на свій зовсім юний вік, дівчинка вже тренується ло =
? першому юнацькому розряду Спортивної гімнастики. Ве- =
? лика заслуга в цьому досвідченого тренера М. В. Френ- =
- ксля. ;
= Фото В. КОВПАКА. '

по- 
справжньому підготуватись 
до весняно-літнього легко
атлетичного сезону і пока
зувати на протязі періоду 
змагань стабільні результа
ти. Той, хто думає домогти
ся результатів тільки за ра
хунок весняних та літніх 
тренувань — ніколи не змо
же досягти вершин спортив
ної майстерності.

Провідне місце в легкій 
атлетиці займають змаган
ня з бігу особливо на се
редні і довгі дистанції, які 
є складовою частиною ком
плексу ГПО.

В останні роки рекорди 
нашої області з бігу на 400 
і 800 метрів у жінок, на 800 
і 1500 метрів у чоловіків 
покращувались декілька ра
зів. Так, рекорд з бігу на 
400 метрів — 59,1 секунди, 
що належить Ніні Шит- 
рі, тільки на одну десяту 
секунди гірший нормативу 1 
розряду, а рекорд з бігу на 
800 метрів — 2 хвилини 12,6 
секунди, встановлений Зи- 
наїдою Пидюрою на II 
Спартакіаді УРСР значно 
перевищує перший розряд, а 
всього десять років тому 
був би вищий офіційного 
світового рекорду. За три 
роки Зинаїда Пидюра про
йшла шлях до першорозряд
ниці. Ось тижневий цикл 
тренування за грудень мі
сяць 1956 року, коли Зинаї
да почала серйозно займа
тися легкою атлетикою.

Понеділок. Розминка, яка 
включає в себе загальнороз- 
виваючі та спеціальні біго
ві вправи: біг з високим 
підніманням, колін, стрибко
подібний біг — два рази 
по 60 метрів. Крос: біг 10 
хвилин в повільному темпі 
та 5 хвилин ходьби — два 
рази. В кінці тренування — 
вправи для розвитку сили 
м’язів рук, туловища, ніг. 
(Якщо є можливість, крос 
краще проводити у лісі).

Середа. Розминка. Спеці
альні бігові вправи: біг з 
закиданням гомілки на
зад — три рази по 60 мет
рів; біг на місці, тримаю
чись руками за опору — 
три рази по 10 секунд. 
Стрибки в довжину з місця, 
потрійний стрибок з місця,

стрибки у ви
соту — 20—25 
хвилин. Впра
ви з штангою:

присідання з вагою до 40 
кілограмів (20 — 25 присі
дань з перервами), штов
хання штанги вагою ЗО — 
35 кілограмів — (ЗО — 35 
разів з перервами), поворо
ти, ходьба випадами та ін
ші вправи — 8 — 10 хви
лин. В кінці тренування гра 
в баскетбол, футбол, або 
ручний м’яч по дещо спро
щених правилах — 20 —25 
хвилин..

П’ятниця. Розминка. Спе
ціальні бігові вправи за пла
ном понеділка. Прискорення 
80 метрів — три рази. Біг з 
високого старту 60 метрів — 
пять разів. Відпочинок — 
5 — 6 хвилин. Біг 300 мет
рів в середньому темпі 
(звернути увагу на техні
ку бігу по дистанції).

Вправи з ядром: метання 
ядра збоку (як диск), зни
зу, із-за голови, через голо
ву назад — 10 — 15 хви
лин. Стрибки у довжину з 
місця.

Неділя. Перші дні неділі 
відпочинок. В третю неділю 
змагання за програмою: біг 
60 метрів з низького стар
ту, біг ЗО метрів з ходу, 
штовхання ядра.

Для юнаків та чоловіків 
навантаження у тренуванні 
слід збільшити на 25 — ЗО 
процентів.

Якщо в колективі фізкуль
тури відсутня штанга, для 
натренування сили з успі
хом можна застосувати гирі 
вагою від 8 до 32 кілогра
мів, гантелі, набивні м’ячі, 
гімнастичні прилади.

В кінці січня метраж ок
ремих відрізків бігу збіль
шується, а норми у повіль
ному та середньому темпі 
за одне тренування скла
дають до 40 — 50 хвилин у 
жінок і І годину 20 хви
лин — у чоловіків. В цей 
час слід широко користува
тися у тренуванні спеціаль
ними біговими вправами на 
відрізках від 60 до 100 мет
рів. Вправи з штангою слід 
зменшити в об’ємі, однак, 
викліцчати їх повністю з 
тренування не слід.

У змагання,які слід про
водити ге менше одного ра
зу в два тижні, рекомен
дується включати, крім ін
ших легкоатлетичних видів 
(стрибки в довжину, метан
ня диску, штовхання ядра), 
біг на 300 — 600 метрів у 
жінок і 600 — 1200 метрів — 
у чоловіків. В цей час кіль
кість тренувань слід збіль
шити до чотирьох на тиж
день (крім неділі).

В березні — квітні, коли 
в колективах фізкультури 
починають проводитись ма
сові кроси, тижневе наван
таження слід дещо зменши
ти і виступати в змаганнях 
на повну силу. Однак, під
порядковувати тренування 
спеціально для участі в зма
ганнях в березні — квітні 
ще ве слід. Ці змагання по
винні стати складовою час
тиною тренувального проце
су і підготувати бігуна до 
літнього спортивного сезо
ну, коли проводяться основ
ні змагання.

Систематичні планові тре
нування поєднані з суворим 
дотриманням режиму праці, 
відпочинку, сну, завжди 
принесуть високий резуль
тат не тільки в спортивно
му зростанні, а й у зміцнен
ні здоров’я.

В. САВЧЕНКО,

Газети замість прапорців
НАША футбольна команда, виступаючи на приз газе- л 

ти «Кіровоградська правда», зустрілася якось на Л 
футбольному полі с. Петрово з місцевими спортсмена-Л 
ми. Господарі поля програли нам з рахунком 2:6. 0

Хочеться відмітити, що керівники спортивних органі-д 
зацій Петрівського райопу не потурбувалися про те, О 
щоб матч пройшов організовано. Так, наприклад, коман- 0 
ду було виставлено на поле на півгодини пізніше зазна- 0 
ченого часу. Не було навіть прапорців для бокових су- ч

дів. Та головний суддя зустрічі швидко вийшов з важ
кого становища:

— Беріть, хлопці, у руки газети та й розмахуйте ни
ми...

Ми всі добре знаємо, що сперечатися з судею не 
можна, тому і вирішили сказати петрівським спортив
ним керівникам через нашу газету:

—- Не хороше так приймати гостей!
М. ДОРОШЕНКО, 

центральний нападаючий Устимівської команди.

Тов. Зайченко
ОБІЦЯЄ...

ПЮБИТЬ молодь фізкуль- 
•' ‘ ТУРУ І спорт у колгоспі 
імені XX з’їзду КПРС, Но
во-Українського району. І 
попрацювала добре, спору
дивши волейбольний май
данчик та футбольне поле. 
Після цього правління кол
госпу пообіцяло:

— Купимо м’ячі, і форму 
купимо...

Почали ждати... І дов
генько таки ждали. Вже 
відбулися четверті комсо
мольські збори, на яких 
кожного разу йшлося про 
фізкультурно-масову робо
ту. У рішеннях кожних збо
рів писалося: «Прохати 
правління колгоспу купити 
м’ячі і футбольну форму...» 

Та на керівників прав
ління колгоспу (голова тов. 
Зайченко) не діють ніякі 
прохання, ніякі рішення.

Отакі-то у нас справи../
Н. ПЕРЧУН, 

юнкор.-о- ,

Задача № 6.

НАШ КОНКУРС 
па розв'язання шашкових задач 

1 етюдів

В обох задачах білі починають 
і виграють.

За правильне розв’язання за
дачі № 6 нараховується сім 
очок, за задачу Ла 7 — вісім 
очок.
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ДОСЯГНЕННЯ 
КИТАЙСЬКИХ 

ПАРАШУТИСТОК
ІДОВОГО світового досягнення 
1 1 по групових стрибках з ви
соти 1.000 метрів на точність 
приземлення досягли китайські 
парашутистки ЛІ-Вей-сюй, Тан 
Хе-сюй і Ду-Цзюй-фан на пока
зових виступах поблизу Хефея. 
їх середнє відхилення від цент
ру кола при приземленні 2 мет
ри 83,6 сантиметри. Ці спорт
сменки поліпшили світовий ре
корд (3 метри 39 сантиметрів), 
який був встановлений парашу
тистками провінції Шеньсі в 
1959 році.

22-річна Лі Вей-сюй, 20-річпа 
Тан Хе-сюй і Ду Цзюй-фан вже 
другий раз встановлюють світо
вий рокерд. У липні цього року 
вони досягли світового рекорду 
в груповому стрибку з 600-мет
рової висоти.

БІЛЬШЕ 214 
КІЛОМЕТРІВ ЗА ДОБУ
АНГЛІЙСЬКИЙ 44-річннй авіз- 
** дійний інженер Хью Нільсен 
на змаганнях в Уолтоні домігся 
нового світового досягнення а 
24-годинної ходьби. Він прой
шов за добу 214 кілометрів 67 
метрів. Із 15 стартуючих спорт
сменів фінішувало лише 9.

Попередній рекордний резуль
тат — близько 211 кілометрів — 
був показаний 52 роки тому анг
лійцем Томмі Хеммоном.

РЕГБІ — 
В ОЛІМПІЙСЬКУ 

ПРОГРАМУ
КОНГРЕС Міжнародної лгаби- 
1 1 тельської асоціації з регбі, 
яка проходила в Касабланкс 
(Марокко), прийняв рішення 
просити Міжнародний олімпій
ський комітет включити в про' 
граму літніх Олімпійських ігор 
1961 року в Токіо змагання з 
регбі.

У роботі конгресу 1 взяли 
участь делегати з десяти країн. 
У рішенні конгресу відмічається, 
що разом з командами Інших 
країн, які не входять в Асоціацію, 
кількість команд з регбі—учасни
ків Олімпійського турніру —' 
може досягти ЗО.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областного комнтета ЛКСМУ, г. Кнровогрзд.
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