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адже 
жиру 
пере- 
всьо- 
групі

на кожну корову 
надоєно понад 2250

по 2100 літ- 
від кожної 
у мене на
18 було).

. 1 сили 
А тому в 
комсомоль- 

фер- 
четвертої бригади

угідь стано- 
центнерів. Сам 
досягнення

чого одержано 
мільйонів кар- 

економії. 
експлуатаній-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся! £ півмільярда!МО/ІОДИИ
КОМУНАР

Сьогоднішній вихідний день почався раніше
звичайного. Вулиці міст, селищ і сіл заповнили 

святково одягнуті люди, які поспішають до нарядно 
прикрашених кумачевими прапорами і транспаран
тами будинків — рівно о шостій годині ранку гостин
но відкрилися двері виборчих пунктів по виборах 
родних судів.

Сьогодні — день виборів.
Радянські люди обирають свій народний суд.
Кожного разу на виборах наша молодь, як і

виборці, показували велику активність, одностай
ність. Така активність цілком зрозуміла, — обираючи 
наш радянський суд, ми знаємо, що він є надійним 
стражем соціалістичної законності, пильно стоїть на 
варті великих завоювань народу, справедливо захи
щає права наших людей, закріплені Конститу
цією СРСР.

Наш найдемократичніший у світі суд обирається 
самим народом і вірно служить його Інтересам. Суд
ді і засідателі завжди перебувають під контролем 
народу, періодично звітують перед своїми виборцями.

Нинішня виборча кампанія проходила в умовах 
небувалого трудового піднесення, масового змагання 
за дострокове виконання планів другого року семи
річки.

Сьогодні, в день виборів, кожний юнак і дівчина, 
які досягли 18-річного віку, прийдуть на виборчі 
пункти і візьмуть в руки бюлетні.

Молодий виборець! Пам’ятай, що наші кандидати 
в судді і народні засідателі — люди з народу, їм 
цілком можна довірити наш суд.

Серед кандидатів у народні судді, які балотуються 
у районах нашої області, немало представників мо
лодого покоління, вихованців Ленінського комсомо
лу. Трудящі міста Знам’янки своїм кандидатом у 
народні судді назвали Л. А. Мірзу — 28-річну не
давню випускницю Одеського державного універси
тету. П. Т. Химич народився у 1935 році. Після за
кінчення середньої школи працював завідуючим сіль
ським клубом, секретарем сільської Ради, без відри
ву від основної роботи закінчує тепер Харківський 
юридичний інститут. Виборці Новопразького району 
висунули його кандидатом у народні судді. Гідними 
представниками нашої славної молоді е молоді 
юристи Н. С. Омельченко, Є. В. Новииова, М. І. Зе- 
ленєва та інші, яким трудящі виявили високе довір’я.

Немає ніякого сумніву, що це народне довір’я 
вони виправдають з честю.

Віддамо ж сьогодні свої голоси за них — кандида
тів блоку комуністів і безпартійних.

Всі — на вибори!

ПЛЕНУМУ 
ЦИ кПРС-

І Указом Президії Верховної Ради 
; СРСР за сміливість і самовідданість, 
проявлені при врятуванні дитини, 
ученицю ремісничого училища № 15 
міста Орська Оренбурзької області 
Олю Скопцову нагороджено медаллю 

: «За відвагу».
Кореспондент ТАРС Б. Лук’янов 

викликав по телефону Орськ, міський 
; комітет комсомолу і попросив секре-
• таря міськкому ВЛКСМ Анатолія Лі-
• ланова розповісти про подвиг дівчи-
: ни.

— Це було наприкінці жовтня, — 
; сказав тов. Ліпанов. — Оля Скопцо- 
: ва йшла вздовж лінії залізниці на 
■ заняття. Вона знала, що незабаром
; її має наздогнати робочий поїзд. Рап-
: том дівчина побачила за кілька де-
• сятків метрів від паровоза, що пока-
: зався, чотирирічну дівчинку. Дитина
переходила полотно, не думаючи про

і небезпеку. Роздумувати було ніколи.
Оля кинулася до дівчинки, схопила

.її. пригнула до землі, накривши сво-
Е------------- - ■ .....................—■-

їм тілом. В цей момент над головою 
загуркотів паровоз, пішли вагони.

А через кілька хвилин, коли поїзд 
зупинився, Оля підвелась разом з 
врятованою нею дитиною 1 передала 
її в руки матері, яка підбігла.

Звістка про подвиг Олі Скопцової 
швидко рознеслась по місту, по всій 
Оренбурзькій області. їй палко дяку
вали за врятування дитини. Бурхли
вими оплесками зустріли учасники 
міської комсомольської конференції 
появу на трибуні мужньої комсомол
ки. Лише за два дні до подвигу в уро
чистій обстановці, на міській площі 
біля пам’ятника В. І. Леніну, їй вру
чили квиток члена ВЛКСМ. Дівчина 
обіцяла бути чесною, відданою спра
ві партії комсомолкою.

За свій мужній вчинок Оля Скоп- 
цова нагороджена почесною грамотою 
Оренбурзького обкому комсомолу. 
Недавно Центральний Комітет Всесо
юзної Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді нагородив її почесною гра
мотою ЦК _

£? КРЕМЕН ЧУКІ Е Є- їй 
ІБУД. Минув рій з мо- 0 

менту дострокового вво- () 
ду в промислову експлу- 0 
аг а цію першого агрегату 0 
Кременчуцької ГЕС. За 0 
період пуску наступних 7 
турбогенераторів на гід- 7 
ростанції сформувався 7 
дружний колектив ек- V 
сплуатаційників, який 7 
складається з досвідне- ч

6 них енергетиків і вчо- () 
урашніх будівників гідро- <7 
7вузла. Серед них — ін- 0 
сженери Валентина 0 
уЄмельянова, Костянтин у 
уВощинським, Юрій і у 
у Ольга Артем’єви та ба- у 
угато інших.
у Колективи змін запро- 7 
ївадили досконалу схему 7 
У раціонального викорн- 7
Остання водного балансу у 

Кременчуцького моря за '/ 
рахунок 
іпонад 6 
ібованців 
І Днями 
ники станції рапортува- Л 
їли про дострокове вико- Л 
нання річної програми. З () 
початку пуску ГЕС ви- л 
•роблено півмільярда кі- у
•ловат-годин дешевої (/ 
•електроенергії. у
1 За рахунок достроко- 0 
вого вводу всіх агрега- у 
тів ГЕС у промислову у 
експлуатацію одержано 7 
економічний ефект в су- у 
'мі понад 200 мільйонів 7 
'карбованців. х
( Серед будівників гід- X 
ровузла і експлуатацій- 7 
|НИКІВ тепер шириться 7 
(змагання за скорочення 
(Строків підготовки до Л 
їздачі об’єктів ГЕС дер- а 
іжавній приймальній но- а 
) місії. 0

Доярки Кіровоградщини!
ЗА П Р И КЛ АДОМ
М. СНВЧЕНКО

Г7Е ДУМАЙТЕ, що 
** шлях мій трудо
вий — якийсь особливий. 
Ні, звичайнісінький він—- 
такий, як у сотень інших 
молодих тваринників. 
Закінчила семирічку, пі
шла в колгосп. І на різ
них роботах побувала, і 
ланку буряководів вела, 
і навіть 
бригаді 
потім 
це — 
інше 
брати 
Вже тоді вабило 
тваринництво. Прийшла 
на ферму до завідуючої 
Катерини Петрівни 
Дмитровської та й про
шу її:

— Візьміть мене дояр
кою, хоч підмінною.

Дали мені 12 корів, і 
стала я їх доглядати. 
Було це в 1957 році. 
Все доводилося вручну 
робити. До того ж, дава
лася взнаки і незвичка. 
Бувало, дивлюсь, як 
швидко інші доярки до
ять, та й собі пробую. 
А в мене все рівно так 
не виходить. «І чого во
но так? — думаю. — 
Наче ж і правильно все 
роблю, а руки втомлю
ються, і молоко не ви
доюю». Так і не добила
ся я високих показни
ків: на кінець року одер
жала всього 
рів молока 
корови (їх 
той час уже

А ще через рік стали
ся зміни хороші у нас 
на фермі. Принесла

у тракторній 
працювала. А 

думаю: «Не діло 
з одного місця на 
бігати, треба ви- 

щось постійне», 
мене

«ДЛЯ ЦЬОГО ДАВАЙТЕ УКРУПНЮВАТИ ГРУПИ КОРІВ,
ЗАСТОСУЄМО АВТОДОЇННЯ!» — пропонує Поліна Валаєва^ 
доярка колгоспу імені Леніна, Новгородківського району.

ВЛКСМ.
Оля Скопцова готу

ється стати кваліфіко
ваною фрезерувальни
цею. Ця скромна, пра
цьовита дівчина, іцо ко
ристується повагою то
варишів, стала прекрас
ним прикладом для всі
єї молоді.

Коли дівчину пита
ють, що штовхнуло її 
на подвиг, вона відпові
дає, що зробити інакше 
не могла, адже вона 
комсомолка, член Ле
нінської Комуністичної 
Спілки Молоді.

УКАЗ
Президії Верховної 

Ради СРСР
Про нагородження 

тов. Скопцової О. І. 
медаллю «За відвагу» 
За сміливість і самовід

даність, виявлені при вря
туванні дитини, нагородити 
ученицю ремісничого учи
лища № 15 м. Орська 
Оренбурзької області тов. 
Скопцову Ольгу Іванівну 
медаллю «За відвагу».

Голова Президії 
Верховної Ради СРСР 

Л. БРЕЖНЄВ.
Секретар Президії 

Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 
16 грудня 1960 р.

якось Катерина Пет- 
оівна звістку радісну:

— Чули, дівчата? Те
пер уже і в нас механі
зація буде. Не будете, 
більше рук надривати...

А воно й правда, як 
прийдеш на ферму о чет
вертій годині ранку, по
ки повичищаєш в стій
лах, наносиш у відрах 
кормів коровам та поки 
видоїш їх, то й світ 
немилий робиться. Десь 
аж після 10-ої ідеш до
дому. Перепочинеш го- 
дину-другу, і знову до 
пізнього вечора на фер
мі.

А з того часу, як ста
ли у нас механізми пра
цювати, все по-іншому 
пішло. За лічені хвили
ни розвозимо вагонетка
ми корми, транспортером 
викидаємо гній з корів
ників. Можна і до доїн
ня приступати. А роб
лять у нас це теж апа
рати. Є вони у кожної 
доярки. Прямо скажу: 
чудова це річ. Включиш 
апарат — за п’ять хви
лин корова вже видоєна. 
Після цього обов’язково 
додоюю останні краплі 
молока у корови: 
в них найбільше 
міститься. Потім 
ходжу до іншої. А 
го тварин у моїй
ЗО. Д вже давно укруп
нила групу, бо тепер

умови для роботи не ті, 
часу вистачає. І додому 
приходжу не в десять, 
як раніше, а в сім годин 
вечора. У нас на фермі: 
всі тваринники мають 
восьмигодинний робочий 
день. Є змога і в кіно 
сходити, і дома щось 
зробити.

Та й заробітки не ті. 
Раніше я одержувала 
щонайбільше 400 .карбо
ванців на місяць, а те
пер — до 800. Всього ж 
у мене в цьому році бу
де понад тисячу трудо
днів. І це не тільки в 
мене — у багатьох доя
рок так.

Та, зрештою, не лише 
в оплаті справа. Перш 
за все, механізація дала 
велику вигоду колгоспо
ві. У 1958 році, напри
клад, собівартість одно
го центнера молока ста
новила 85 карбованців 
ЗО копійок. За підрахун
ками, що проводилися в 
кінці третього кварталу 
цього року, вона знизи
лась на 33 карбованці.

Всі доярки щиро раді 
перетворенням, що ста
лися на фермі, 
потроїлись. л 
змаганні з 
сько-молодіжною 
мою 
ми йдемо попереду. У 
нас 
вже 
літрів молока, що на 100 
гектарів сільськогоспо-

дарських 
вить 270 
бачите: 
погані.

Скажу 
свої успіхи. Зараз 
кожної корови своєї гру
пи я маю більше 2500 
літрів молока. Валовий 
надій, значить, стано
вить 75 центнерів.

А на майбутній рік у 
мене ще більший розмах. 
Хочу довести кількість 
корів своєї групи до 36 
і надоїти від кожної з 
них по 3000 літрів мо
лока.

Разом 
дяться 
доярки Галя Лук’янова, 
Варя Бондаренко та ін
ші. Порадившись, ми ви
рішили звернутися до 
всіх молодих тваринни
ків області. Давайте, 
друзі, за прикладом Ма
рії Харитонівни Савчен- 
ко укрупнювати групи 
корів за рахунок меха
нізації трудоміс т к и х 
процесів. Всі можливос
ті — в наших руках.

В третьому році се
мирічки молодь повинна 
порадувати Батьківщину 
високими валовими на
доями.

П. ВАЛАЄВА, 
доярка колгоспу 
імені Леніна, Нов
городківського ра
йону.

II а зніми у: Поліна
ВАЛАЄВА.

Фото В. КОВПАКА.

зі мною тру- 
також молоді



МулярВІТЕР куйовдить ВОЛОССЯ, зриває иа плечі косинку. А вона стоїть, мов заворожена, і зовсім не чує вже не перший окрик виконроба: *
її професія

— Дівчино, тут не дозволено стороннім! Небезпечно!..•З висоти триповерхового будинку, який тільки-но вимальовує своє обличчя в-під риштувань, далеко видно навкруги. Як швидко встигають все робітники у такій метушні! І. лише уважно придивившись, розуміє, що тут СВІЙ ЧІТКИЙ і розмірений ритм.— Не боязко, Оленко? —• тихо промовив браг.—Хороше! Хрчу, щоб так завжди...Це було не дуже давно, коли Оля Ковальова приїхала погостити у Чернігів до брата-будівельипка. Саме- та поїздка і визначила дальшу долю дівчини після закінчення школи.Стала Оля мулярем. Вже більше року працює в будівельному управлінні № 1 Кіровоградського облбуд- тресгу. Бригада у них передова. Завоювала звання Комуністичної.Нині всі друзі трудяться на спорудженні приміщення готелю в центрі міста— на площі імені Кірова.Дбайливі дівочі руки вправно кладуть цеглини. Одна, третя... шоста... І знову вікно...

І
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ТГАВНИМ- /А ДАВНО 
трапилась ця 
подія. Нема 
вже тих лю
дей, які жи
ли в той 
час, нема на
віть доріг, 
по яких хо
дили ті лю
ди, заросли 
вони гаями 
та діброва
ми. І річка, 
колись швид- 
копли н н а 
Недра, пе
ренесла своє 
русло в ін
ше місце.

Панувала 
колись на 
У к р а ї н і 

п о л ьс ь к а 
іиляхта. За
гарбала во- 

, на найкращі 
землі, лю
дей у ярма 
запряг а л а, 
кров їхню 
як воду пи

прибув гонорови- 
в село Нова Ба

са- 
мені 
гли-

ли. Ті коси 
тий пан і 
сань.

— Оце, — сказав шлях
тич, — мої землі, мої угід
дя, а ви — мої раби... Бу
дуйте мені палац над 
мою рікою, насадіть 
парк, викопайте мені 
бокі стави.

Тікали люди від неволі у 
дикі степи. Багато втекло, 
але немало і лишилось. І 
будували невільники панові
*•♦♦♦•»»«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»«••***»**»♦*

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»18 грудня 1960 р., 2 стор.

«От коли б і у нас швидше засто- ~ совували крупно- панельне будівництво, — думає Оля. — Щоб відразу стіну можна ставити, збирати весь будинок. Адже роблять уже так в інших містах»...Професія будівельника 

дуже подобається Олі. Але не менше задоволення викликає у комсомолки участь у хоровому гуртку. Кожен може позаздрити також її спортивним успіхам: по метанню гранати Ольга Ковальова завоювала звання чемпіонки міста.Нещодавно їй, кращому молодому муляру, видали путівку на Всесоюзну виставку досягнень народного господарства. Побувати в зореносній столиці — Москві — давня мрія дівчини. І, звичайно, обов’язково там познайомитися з московськими будівельниками, які приступили до здійснені ня плану будівництва Великої ААоскви, довідатися про їхні новини й успіхи, передові методи праці. А повернувшись у Кіровоград, поділиться враженнями зі своїми друзями.Виростуть у нашому місті нові квартали благоустроєних жилих будинків. Тисячі кіровоградців одержать чудові квартири. Добрим словом згадають щасливі новосели славних будівель1 ників. І' серед них—назвуть Олю Ковальову, хорошу дівчину-муляра.
А. БУР’ЯНСЬКИЙ.м. Кіровоград.

палаци, копали ставки, ви
конували всі примхи шля
хетські. Придивлявся пан 
до своїх підданих і запри
мітив він, що молоді дів
чата — чудесні вишиваль
ниці.

Зібрав пан найкращих ви
шивальниць і сказав:

— Я одружуюсь з моло
дою княгинею. Та панна не 
хоче їхати в дикі степи, бої
ться козаків. Вишийте мені 
велику картину. Зобразіть 
на ній мій маєток і моїх ра
бів покірних. Хай знає моя 
кохана пані, який я багатий 
і всевладний!

Мовчки вислухали дівча
та цей наказ. І тоді ви
йшла наперед найкрасиві
ша на селі дівчина Мар’я
на. Кинула гнівний погляд 
на пана і промовила:

— Вигаптуємо' тобі, па
не, картину. Зобразимо на 
ній Україну. Тільки з одні
єю, умовою: хай цілий рік 
ніхто не заходить в наше 
приміщення і -не заважає 
нам.

Згодився пан. Принесли 
дівчатам заполочі, золота, 
шовку. І вдень, і вночі пра
цювали вишивальниці над 
картиною. Так і рік минув. 
Якось зібралась до пана 
шляхта з навколишніх сіл, 
прибули магнати з самої 
Варшави. Розхвастався 
шляхтич, вихвалявся своїми 
маєтками, а потім наказав 
гайдукам принести картину, 
яку закінчили дівчата.

Принесли гайдуки сувій 
шовку, розгорнули його — і 
вмить у залі стало тихо. 
Тільки й чути було, як важ
ко дихали перелякані пани. 
Па картині було зображено 
панський палац, охоплений 
багровим полум’ям. Вог-

ТУ БРІД стовпи 
переходять Синюху, 

Вслід за хвилею місяць 
пішов. 

Шепіт сорому вітер 
не слуха 

І вербу заціловує знов. 
Ось гармошка кущі 

сколихнула... 
Стежка в темряві губить 

сліди. 
Де ти, люба?... Чи ти 

вже забула. 
Як з тобою ходив я сюди. 
В травах знову 

розсипались роси, 
Мов твої на прощання 

слова. 
Де ти, люба?... А серце 

щось просить. 
Чи не ласки твоєї, бува? 

- Анатолій ЧАЛИЙ.

пенні язики охопили будів
лю з усіх боків. А на воро
них конях мчали степом ко
заки з шаблями в руках. 
І вся земля була рясно 
всіяна панським трупом...

Довго від гніву пан не 
міг говорити, а тоді наказав 
привести перед очі всіх ви
шивальниць. Прийшли дів
чата, стрункі, горді і неско
рені, страшною ненавистю 
світились їх ясні очі. І зно
ву наперед вийшла Мар’я
на:

— Пан наказав нам виши
ти на полотні Україну, так 
ось вона — дивіться, шлях
тичі, на наш рідний край, 
дивіться і запам'ятайте!

Тяжко покарав шляхтич 
непокірних вишивальниць. 
Вкинули їх у глибоку тем
ницю на віки-вічні.

Довго мучились дівчата в 
неволі і, мабуть, ніколи б не 
довелось їм побачити сонце, 
якби не козаки Богдана 
Хмельницького. Налетіли 
вони, як вітер, на шляхет
ські полки і вимели їх геть 
з України.

Вийшли вишивальниці на 
волю і вирішили в подару
нок гетьману пошити краси
ві, барвисті сорочки-виїии- 
ванки. Довго працювали 
дівчата, припасовували нит

НАША любов вПАША ВАСИЛІВНА
'ТЕПЕР уже наше хвилю-
* вання лишається поза

ду. Проходячи коридором, 
прислухаєшся до класу, де 
проводить урок Любов Ва
силівна... Знаєш: там усе в 
порядку. Навіть «важкі» 
діти включилися в роботу. 
А їх у нашій школі бага
тенько. Особливо в п'ятих 
класах. В одному з них 39 
учнів — вихованці дитячо
го будинку. Неабиякої тре
ба майстерності, щоб про
вести повноцінний урок. 
Іноді навіть вчителі з дос
відом безпорадно розводять 
руками...

Люба мріяла поступити в 
медінститут. Просто була 
закохана в образ Платона 
Кречета, який і навіяв їй 
бажання стати лікарем. Ми 
ж, вчите ті, бачили, як во
на любить дітей, як вміє 
їх організувати, повести за 
собою. Чотири роки підряд 
обирали Любу головою ра
ди піонерської дружини. 
Линули до неї діти. Вимог
ливість до піонерів у неї 

ку до ниточки, вибираючи 
найчудовіші узори. Нарешті, 
вишиванки були готові. Ко
заки відвезли їх у Київ.

Сподобались Богдану 
Хмельницькому вишиванки. 
Гетьман, здавалось, не міг 
намилуватись їх чарівною 
красою. І вирішив Хмель
ницький вручити вишиті со
рочки московським послам 
як подарунок від народу 
українського.

Давним-давно це діялось. 
Та не забули і сьогодні дів
чата Нової Басані древнє 
ремесло. На самій околиці 
села, посеред буйної зелені 
стоїть біленький будиночок. 
І щоранку сюди поспішають 
вишивальниці — вродливі 
дівчата та молодиці.

Де тільки не зустрінеш 
вишивки, створені невтом
ними руками новобасан- 
ських умільців. Ними за
хоплювались марсельці. жи
телі Брюсселя, канадці, їх 
знають в багатьох країнах 
світу.

Минуть роки, багато від
будеться змін на нашій зем
лі, і. мабуть, з'явиться нова 
легенда, яка розповідатиме 
далеким нащадкам про цих 
дівчат, які створюють не
повторні, чарівні вишивки.

В, ЛИСЕНКО.

поєднувалася з людяністю, 
душевною теплотою.

її велику допомогу від
чували й піонервожаті, і 
класні керівники, і керівни
ки гуртків.

Якось новоприбулий учи
тель співів поскаржився, 
що з кожним днем в гурток 
з’являється все менше й
менше учнів.

—А ви зверніться до 
учениці десятого класу Лю
би Лагно, — порадив ди
ректор.

Вчитель недовірливо по
сміхнувся, мовляв, глузу
ють з нього. Та через дея
кий час він і сам переко
нався, що ця порада була 
доречною.

Отож, коли на випускно
му вечорі Любі порадили 
подумати над вибором про
фесії, вона відповіла:

— Я люблю людей. А от, 
де найбільше їм потрібна, 
ще не знаю. Думаю, що в 
своєму колгоспі. Професії? 
Вони мені всі подобаються.

На початку навчального

року, скільки до цього не 
били тривогу, в школі ли
шився тільки один учитель 
англійської мови з 36-го- 
динним навантаженням. 
Взагалі, не везе нам з «анг
лійцями». Довго не тримаю
ться. Прибувають з Кірово
града й знову тікають туди. 
Що їм до того, що в якійсь 
Цвітній, за тридев’ять зе
мель від міста, діти теж V 
бажають вивчати іноземну 
мову!

Районний відділ народ
ної освіти запропонував 
школі підібрати на посаду 
вчителя англійської мови 
одного з найкращих випуск
ників школи.

Так Люба опинилась на 
педагогічній роботі.

— Тепер, Любов Василів
но, набирайте солідного ви
гляду... Мостики, скакалоч
ки, гопачки забувайте, — 
напівжартома радили вчи
телі. — Не стукайте в двері, 
коли заходите в учитель
ську. Почувайте себе рів
ною в нашому колективі.

У відповідь Люба тільки 
сором’язливо посміхалась. 
Невеличка, смуглява, з ве
ликими карими очима, з 
яких ніби так і бризкають

$ СМІШИНКИ, в скромному снт- 
♦ цевому платті, вона така 
о бажана в цьому ненцсндю- 
X щому галасливому гурті. В 
«іграх — найспритніша, в 
(пісні — найдзвінкіша.

Секретів від неї не мають 
учні. Проте вони добре'зна- 

Хють, що Любов Василівна 
2 не терпить найменшого по- 
2 рушення дисципліни.
| Полюбили діти й англ^й- 
|ську мову, і наші хвилю- 
|вацня зовсім зникли.
| Перші, впевнені кроки 
З нд довгому шляху само- 
| стійкого ж^ття зробила 
І Люба. А впевнені тому, щр 
| шлях цей обраний за по- 
їкликанням.

О. ЮРЧЕНКО.о. Цвітна,Олекса н дрі вського району.
1 сьогодні про Івасика-Телесяка

2

— Ліамочко, а давай 
почитаємо, — просять свою маму маленька Олені^і.

Згодом, зручно вмостившись на дивані, слухав дів
чатко про хорошого Іваснка і злу бабу-ягу—костяну 
ногу...

Мама Оленки — Євдокія Мурзенко — робітниця 
обласної друкарні. Працює вона палітурницею. Передова 
виробничниця однією з перших в своєму колективі висту
пила ініціатором створення бригад комуністичної пра
ці. А на початку нинішнього року її бригада була удо
стоєна цього високого звання.

Євдокія Мурзенко вчпться заочно па другому курсі 
Львівського поліграфічного технікуму. Але завжди мо
лода мати знаходить час для своєї улюбленої чотири
річної доньки.

Фото В. Ковпака.

і

Зробіть с&жіСпробуйте вишити ці узори на дитячому платті. Якщо у вас є молодша сестричка, вона буде дуже вдячна за такий подарунок.



Дивовижний 
спокій

БУЛА саме обідня пора — час кпи»патьга нл Лепму Н, .. -ЧаС’ К0ЛИ ВСІ ДОЯрки СХО
ДЯТЬСЯ на ферму. На цей раз вони теж залиши

лись вірними своєму правилу, і ми всіх застали 
ЦЯХ. Приємно вразило те, щО тут багато '" пере
важна більшість якої — комсомольці. Зав’язазась 
невимушена розмова. Дівчата стали скаржитися на свої 
справи невтішні, на те, що про них, доярок в 
не дбають. н ’ в

— А хто ж ваш секретар? — питаємо
- Та Тененик, - недбало відповіла

чорнява Ніна Чміль.
І вже по тому, як були вимовлені ці слова 

було зрозуміти, ЩО комсомольський вожак тут 
шані. Та й чи справді вожак він? Чи можна ______ _
Олександра цим словом, яке так багато значить?

Дівчата розповіли, що вони бачать його вряди-годи: 
на фермах він — рідкий гість, у механізаторів взагалі 
ніколи не буває. Єдине місце, де часом можна зустріти
ся з ним, — сільський клуб.

Вислухавши ці гіркі розповіді, важко, звичайно, було 
сподіватися на хороший стан справ в організації.

... Випадковість допомогла нам зустріти Тененика. Пе
редчуття справдились. Це була справді пасивна, байду
жа до всього людина. Він не знає навіть, коли відбули
ся останні комсомольські збори, скільки юнаків і дівчат 
прийнято до лав ВЛКСМ у цьому році.

Важливе питання, яке ніколи не втрачає своєї ваго
мості, — це ріст комсомольської сім’ї. Воно повинно 
завжди стояти в центрі уваги комсомольської органі
зації.

Та якраз цього і не можна сказати про первинну орга
нізацію колгоспу імені Ватутіна. З початку року її ряди 
зросли всього на 6 чоловік. Коментарі, як-то кажуть, 
зайві. Та т. Тененик не розгублюється, він відразу ж 
знаходить виправдання.

— Бази росту в нас немає, — категорично заявляє 
цей, з дозволу сказати, секретар.

Він навіть не знає, що, за найскромнішими підрахун
ками, в артілі є понад 20 юнаків і дівчат, гідних стати 
членами ВЛКСМ.

Ніщо не хвилює т. Тененика. Така байдужість до 
всього викликає законне обурення. І цілком природно 
виникає здивування: як сталося, що ця пасивна, з п’яти
класною освітою людина, інтереси якої не виходять за 
межі сім’ї, очолила велику комсомольську організацію, 
яка складається з 73-х чоловік? .

А як же в колгоспі дивляться на це? Може хто-небудь 
занепокоєний таким станом справ? Нічого подібного. 
Тут його просто не помічають. А секретар парторгані- 
зації тов. Зелений заспокоює:

— Не хвилюйтеся: у мене на прикметі є один хлопчи
на, щойно з армії повернувся. Оберемо його секрета
рем... Правда, — спохватився він згодом, — цього не 
можна робити згідно Статуту ВЛКСМ, але якось ви
крутимось.

Нічого собі, вихід із становища! І все це спокійно спо
стерігають працівники Компаніївського райкому ком
сомолу. їх не виведеш з рівноваги: вони до всього 
звикли. Колгосп імені Ватутіна — не випадок. В артілі 
імені Димитрова справи теж не кращі. З початку року 
до комсомолу тут вступило всього сім чоловік. І це тоді, 
коли в колгоспі трудиться Ї30 юнаків і дівчат, які не е 
членами ВЛКСМ.

'' Компаніївський райком ЛКСМУ, який очолює М. Мас- 
ловський, спокійно спостерігає все це. Ватажків_ молоді 
не хвилює те, що не поповнюються, не ростуть їх орга
нізації в той час, коли в районі є сотні чудових .юнаків 
і дівчат, які своєю буденною працею день-у-день зве
личують рідну Вітчизну, прагнуть в усьому наслідувати 
кращих людей.

Справа за вами, ватажки молоді!

колгоспі

швидка,

неважко 
не в по- 
назвати

Дівчата розповіли, що вони бачать його вряди-годи:

рВІТЛОСАЛАТОВЕ з 
м’якого драпу пальто 

у магазині привернуло ува
гу русявої дівчини.

— Здається, воно личить 
мені, — раділа вона, при
дбавши обнову.

Та раптом 
спохмур н і л а: 
внутрішній бік 
коміра густо 
вистр о ч е н и й 
чорними нит
ками. Чорна 
строчка так грубо виділя
лась на світлій тканині, що, 
здавалось, хтось нерозум
но пожартував, зробивши її.

Та ні. Не жарти і не ба
жання образити хорошу не
знайому дівчину були при
чиною появи на світ такої 
«продукції». Просто робіт
ниця другого пошивного 
цеху Кіровоградської швей
ної фабрики взяла нитки 
без вибору, перші-ліпші. З 
цієї причини і на бордових 

Л. БАБИЧ.

знімку (зліва направо): учениця 7-го класу 
Ульяновської середньої школи № 1 Ліда ПОТАПЧУК, 
учень 4-го класу Знам’янської середньої школи № 13 
Коля ПОПОВ, п’ятикласник Олександрійської середньої 
школи № 2 Валерій ВОРОБЙОВ, четвертокласниця Хме- 
лівської середньої школи Л« 1 Лариса НІКІШОВА, учень 
5-го класу Олександрійської середньої школи № і Влади- 
слав ЧАГОВЕЦЬ, семикласник Дереївської середньої 
школи, Онуфріївського району, Володя ЛИСЕНКО та 
учень сьомого класу Капітанівської середньої школи, Но
во-Миргородського району, Володя ЮРЧЕНКО. Всі во
ни, як красці збирачі металолому, з 15 грудня відпочи
вають у всесоюзному піонерському таборі «Артек».

Фото В. Ковпака.

пальто з'явились зелені 
шви.

Продукція фабрики часто 
ошелешує своїх споживачів 
й іншими, не менш дивними 
«сюрпризами». Неохайно об
метані петлі, без смаку пі
дібрані гудзики, погано 
вшиті рукави...

Як признався головний 
інженер фабрики М. Б. Де- 
мешок, близько половини 
продукції йде в переробку. 
Це означає, що замість п’я
ти годин по плану на по
шиття пальто чи костюма чорзи швх
витрачається часу вдвоє 
більше. І все ж на адресу 
кіровоградських швейників 
нерідко летить образливе 
слово — «бракороби».

Колектив фабрики — мо
лодіжний. Він і повинен ого
лосити війну поганому сма
кові, браку.

Звичайно, як і в кожному 
колективі,- є серед фабрич
ної молоді чимало таких, 
що вміють працювати швид
ко і акуратно, робити усе, 
як кажуть, на совість. Це 

стосується, перш за все, 
комсомольсько-молодіжн о ї 
бригади майстра Геннадія 
Тараненка з багатосекцій- 
ного цеху, бригади Катери
ни Андріяш з костюмного 
цеху, гладильниці Ліди Мо
роз та багатьох інших.

Але передовий досвід, хо
роші приклади і починання 
не завжди знаходять під
тримку і поширення. 'Гак, у 
бригаді Андріяш кожен ви
кликав на змагання свого 
змінщика. Як наслідок — 
різке підвищення якості. Тут 

би І! підхопити 
корисну ініціа
тиву комітето
ві комсомо
лу, понести 
її в інші змі
ни, цехи. Та 
далі бригади 

вона не вийшла. Така ж до
ля спіткала хороше почи
нання бригади Тараненка, 
яка вирішила перейти на са
мообслуговування і оголо
сити війну антисанітарії.

Ще не так давно на фаб
риці існувала комсомоль
ська рейдова бригада, в обо
в’язки якої входила пере
вірка якості продукції. Те
пер ця бригада розпалась. 
Член її, комсомолка Алла 
Лімчук пояснює це так:

— Було нас спочатку ві
сім чоловік, і рейди на пер
ших порах проводили часто. 
А потім — один перейшов 
на іншу ділянку, другого на 
керівну посаду висунули, 
та — заміж вийшла... І у 
кожного не знаходилось ча
су для цього громадського 
доручення. Склад рейдової 
бригади потрібно було об
новити, та в комітеті ком
сомолу не подумали про це.

Раніше дуже дошкуляли 

бракоробам сатиричні стій* 
нівки — «Игла», «Еж», 
«Тревога».

Тепер же вони випускаю
ться вряди-годи, а в деякий 
цехах і зовсім припинили 
своє існування.

Питання боротьби за 
якість ще не стало для 
комсомольців фабрики пер
шочерговим. То ж недарма 
воно не знайшло належно
го місця на їх звітно-вибор
них зборах, які відбулись 
недавно. Про ие наболіле 
питання говорили лише го
ловний інженер фабрики 
тов. Деменюк і секретар 
партійної організації т. Фе- 
доров. Комсомольці ж у 
своїх виступах, як це не 
прикро, обминали його.

850 членів ВЛКСМ пра
цює на швейній фабриці. 
Цілком може така сила по
долати брак, якщо лозун
гом кожного стане: працю
вати тільки якісно, бороти
ся, щоб і поряд не було 
відстаючих, оволодіти су
міжними спеціальностями, 
щоб самому від початку і 
до кінця вміти пошити паль
то, костюм і т. д.

Тоді й досягнуть швей
ники своєї найголовнішої 
мети, доможуться, що зроб
лена ними річ не ставатиме 
для людей причиною зіпсо
ваного настрою, а буде ра
дувати, прикрашати їх.

Т. БОДНАР.
-О-

Попереду—
ГАННА ПОДІЄ
гт О НАД 40 юнаків і дів- 
■■ чат колгоспу «Перемо
га», Маловисківського ра
йону, трудяться на тварин
ницьких фермах. На пере
дову доярку комуністку 
Ганну Подіє рівняються 
молодь — Ніна Кульченко, 
Галя Авраменко, Віра Ше
лест, Ліда Ковальова, Рая 
Москальова. Вони успішно 
завершують свої річні зо
бов’язання. У цьому їм до
помагають механізатори 
Іван Дученко, Леонід Ду- 
бодєлов та інші.

Колгоспні комсомольці, 
підтримуючи заклик іванго- 
родців, встановили контроль 
за раціональним викори
станням кормів чі зобов’я
залися вивезти у поле 200 
тонн місцевих добрив.

В. КІШКА, 
секретар колгоспної 
комсомольської орга
нізації.

Компаніївський район.

«40-річчя Жовтня», Бобри- 
нецького району, і в роботі, 
і в дозвіллі, і в усьому гро
мадському житті Галя була 
передовою, енергійною. Аку
ратно виконувала комсо
мольські доручення, запаль- 

Гриміло весілля. Галині 
було і радісно, і трохи смут
но. Тепер вона ніколи, ніко
ли не розлучатиметься з Ге
оргієм. Завжди будуть ра
зом, створюватимуть міцну 
сім’ю. Мати не буде доко
ряти їй, як раніше, коли во
на з коханим простоювала 

, лед|> не до світанку. О, які 
7то були неповторні вечори...

П’яні вигуки «Гірко! Гір
ко!» повернули дівчину до 
дійсності, порушили солодкі 
мрії.

Жінки співають жалібних 
старовинних пісень, від яких 
аж туга бере і плакати хо
четься. А там, біля порогу, 
чоловіки дудлять горілку, 
чадять цигарками і розпові
дають сороміцькі вигадки. 
Все це гнітюче давить 
серце.

Біля молодої увиваються 
бабусі. Від їх нікчемних по
рад аж шумить в голові. 
Ледве вдалося уникнути 
-вінчання в церкві! Бабусі 
Федорі, ой, як це не сподо
балося. Вона й зараз якось 
злісно зиркає на Галю.

А Галя нетерпляче чекає, 
що прийде в хату хтось з її 
друзів, членів комсомоль
ського комітету, поздоро- 

>■ вить з цим пам’ятним днем, 
порадіє разом з нею...

Але нікого не було. Ми
нув день, другий. Тижні по
чали складатися у місяці, 
та ніхто так і не навідався, 
ніхто не спитав як живе, чи 
все в них гаразд...

А втім мова йде вже про 
колишню, так, так — колиш
ню комсомолку, активістку 
Галину Бакал. У колгоспі

но виступала ч_  . ___ уваги до моло-
на зборах, спі- ■ В Ж Ж -В—1 £1 дожонів.
вала з дівчата- ЙЦ| Я ■ й ~ А практич-
ми на сцені. За 13*1 'яВ И /•‘КАдл м Я 110 показати,
все це її люби- ® “ ■ а*7 «я* ■ 0 ■ ■ як це зроби
ли, поважали, • , ти, — розпові-
обрали доком- ОНї дае Секретар
СОМОЛЬСЬКОГО А V І V? А й. комсомольської
комітету.

І ось Галя вийшла заміж. 
Рідко стала з’явл'ятися в 
клубі, ще рідше — на ком
сомольських зборах. Забу
ли про неї друзі, забули і 
в комітеті. I згадували ли
ше то^і, коли надходив час 
сплати членських внесків. 
Найавторитетнішим порад
ником для Галі замість ком
сомольського комітету ста
ла восьмидесятирічна бабу
ся з своїм забобонним уяв
ленням про сім’ю, про 
життя.

Не думайте, що Галя ста
ла якоюсь сектанткою, чи в 
їх сім’ї трапився розлад. 
Ні. Живуть вони з Георгієм 
у злагоді, в достатках. Але 
ж, як кажуть, людина вище 
ситості. Сумно в Галі на 
серці, засмучені її очі. Чо
му? Тому, що вона мимово
лі, механічно вибула з ком
сомольської сім’ї і ніхто з 
її друзів не потурбувався, 
щоб вона туди повернулась. 
«Мертвою душею» стала во
на в комсомолі.

Образливо робиться за 

такі прикрі явища в нашо
му житті. Була активістка, 
а вийшла заміж — і коло її 
інтересів звузилось, вона 
обростає шкаралупою свого 
особистого буття. Безпереч
но, в цьому є частка прови

ни і самої Галі. Та аж ніяк 
немає виправдання колиш
ньому секретареві комсо
мольської організації Лео
ніду Масельському і тепе
рішньому — Тіні Сіроштан, 
і взагалі, членам комітету 
комсомолу, які, вважаючи 
молодожонів зайвим балас
том для організації, пере
стають працювати з ними, 
виховувати, залучати до ак
тивної комсомольської ді
яльності.

• » »

Типовим явищем у нас 
стають комсомольські ве
сілля, церемоніали шлюбів 
у Палацах одруження, уро
чиста реєстрація новона
роджених, і т. д. І куди ве
селіші, приємніші ці нові 
народні обряди, ніж обряди 
з попом, кропилом, ладаном 
та іконами. І це нове вхо
дить хоч і повільно, але 
впевнено, у побут молоді. 
Комсомольські організації 
повинні бути носіями цього 
нового. І одним з головних 
напрямків їх діяльності по
винен бути ширший вплив 

на комсомольські сім’ї.
У Бобрннецькому районі 

молоді сім’ї віддані забут
тю. Працівники райкому 
комсомолу не раз, висту
паючи перед молоддю, на
голошують на необхідності

організації кол
госпу імені Свердлова Ніна 
Коваль, — ніхто не спро
можеться.

Це справедливий докір. 
Працівники райкому, крім 
пустої балакялини, власне, 
нічого не роблять у цьому 
відношенні. Секретарі ком
сомольського райком}’ В. Га
лаган та І. Оковитий не мо
жуть пригадати, де і в яких 
організаціях проводились 
вечори молодої сім’ї, моло
дої матері. А такі і подібні 
їм заходи дуже необхідні. 
Про це свідчать нездорові 
явища, що трапляються в 
окремих сім’ях.

Віктор Опанасенко повер
нувся до батьків з дружи
ною Беллою. Вона палко 
покохала Віктора і приїха
ла з ним аж з Владивосто
ка у село Тарасівну. Та 
батькам невістка чомусь не 
сподобалась. Чим саме — 
важкол сказати. Хіба то різ
ницею свого становища: 
батьки Віктора освічені, 
вчителями працюють, Бел-, 
ла — сирота, вищої освіти 
не має.

Залишивши дружину у 
батьків, Віктор майнув з до
му, шукаючи легкого заро
бітку. Белла ж терпляче че
кала його, мовчки вислуху
ючи образи свекрухи.

Молода жінка не білоруч
ка. Вона не шукає легкої 
роботи. Працювала в кол
госпних дитячих яслах, зго
дом матір’ю стала. Нареш
ті повернувся її чоловік. Та 
не стало від цього легше 
дружині. Батьки нацькову
вали на невістку, говорили 
про неї всілякі гидоти. Сла- 
бовОльний Віктор став пия
чити, бити і знущатися з 
дружини. Дійшло до того, 
що їй відверто заявили:

— Геть з нашого дому!
А куди ж їй іти з дити

ною на руках?
Тут би і втрутитися ком

сомольцям, допомогти Бел- 
лі, присоромити Віктора. 
Та це зробили інші. Голо
ва виконкому сільської Ра
ди І. Г. ПІскун дружньою 
порадою допоміг сім’ї. За
раз подружжя живе окремо 
від батьків, працює, добре 
виховує свого Сергійка. 
Справи у них пішли на лад. 
А скільки цією сім’єю пере
жито? Адже вона була на 
грані розвалу.

Тамара і Георгій Безлат- 
ііі вже кілька років працю
ють у другому відділку рад
госпу «Червоний землероб». 
Два роки тому одружилися, 
мають дочку. Та ось у сім'ї 
почався розлад. Георгій 
кинув рідну домівку і пере
йшов жити в гуртожиток. 
Що трапилося? Може, хто 
кому зрадив? Ні. Можливо 

чоловік почав пиячити? Теж 
ні. Кажуть Тамара дуже 
ревнива. Та невже це та 
непереборна причина, чере^ 
яку сім’я повинна зруйну/ 
ватися, дитина осиротіти І 
ніколи більше не зазнати 
батьківської ласки?

Нещодавно справа Тама
ри і Григорія слухалась на 
засіданні робітничого комі
тету. Поговорили, та на то
му все й скінчилось. А що Ж 
комсомольці? Співчувають, 
але нічого не роблять, щоб 
зберегти сім’ю.

Коли б комсомольські ор
ганізації району краще пра
цювали з молодими сім’я
ми, більш уболівали б за 
кожного свого члена і, зо
крема, за сім’янинами, без
перечно, не страждали б 
Тамара і Белла, не були б 
засмученими очі Галини, не 
було б в первинних органі
заціях «пасивних», або «ме
ханічно вибулих» комсо
мольців.

Отож і хотілося, щоб чи
тачі «Молодого комунара» 
розповіли на сторінках га
зети про те, як у них пра
цюють з молодими сім’ями, 
висловили з цього приводу 
свої думки і пропозиції. Це 
дало б велику користь ком
сомольським організаціям.

В. ПРОЦЕНКО, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

Бобринецький район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
18 грудня 1960 р.-, З стор.
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ЦЯ СТОРІНКА 
ПІДГОТОВЛЕНА

ПОЗАШТАТНИМ ВІДДІЛОМ 5 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА.

Поспішають із зміни робітники, йдуть додому служ
бовці, студенти. Як краще провести свій вільний час, 
куди піти ввечері? Нерідко такі питання виникають у 
кожного з нас. Хочеться ж добре відпочити від денних 
турбот, використати вечірні години розумно, з якнай
більшою користю для себе.

Є в нас де відпочити: клуби, Палаті культури, кіно
театри. Але в роботі багатьох з них далеко не все га
разд. Про це можна судити з тривожних листів, які над
ходять до редакції. Дозвілля — наше духовне багатство, 
і тому не можна залишатись байдужим до цих сигна
лів.

іноді навіть дрібні неполадки в організації відпо
чинку псують людям настрій. Деякі з одержаних листів 
редакція і публікує на цій сторінці, щоб розпочати 
розмову про те, як краще і розумніше можна і треба 
використовувати свій вільний час.

А як ви, шановні друзі, проводите свої післяробочі 
години. Які у вас претензії до культосвітніх закладів? 
Напишіть нам про це. Чекаємо ваших листів.

Якщо гуртожиток — не 
тільки чотири стіни і дах, 
під яким ночуєш, якщо тут 
весело й цікаво, його меш
канці з насолодою прово
дять свій вільний час.

На жаль, у багатьох гур
тожитках м. Кіровограда 
занедбана культурно-масо
ва робота. І тому не дивно, 
що їх мешканців важко за
стати ввечері.

... Зайдімо, наприклад, у 
гуртожиток по вулиці Кар- 
ла Маркса, де живуть сту
денти Кіровоградського пе
дагогічного інституту. В 
кімнатах дівчат кидається 
у вічі порядок. Чисто приб
рані ліжка, на них свіжі, 
біленькі занавісочки, 
столах і лідвіконнях*-
ти.

Вечоріє. Дівчата з бібліо
тек і читальних залів повер
таються додому. Відпочива- 

. ти ще рано. Вони беруть з 
етажерок книжки і конспек
ти, сідають за стіл — тре- 

/ ба готуватися до занять.
В таку кімнату приємно 

ввійти, тут дійсно почува
єш себе, як вдома.

А от заглянемо... ну, ска
жімо, в третю кімнату — 
до студентів факультету фі
зичного виховання. Що це? 
Невже маєток горезвісного 
ГІлюшкіиа? Брудні пляшки 
з-під кефіру захаращують 
стіл, на вірьовці, протягну
тій через усю кімнату, ви
сять сорочки, майки, на ета
жерці жодної книги. Всю
ди — сміття. Холодно.

В одному вузі вчаться 
люди, а які разючі конт
расти! І мимоволі починаєш 
думати: некультурні люди, 
мабуть, зібралися в цих кім
натах, коли в такому бру-

ді вони погоджуються жити.
Тут вже не комендант 

винний, на якого завжди 
звикли скаржитись, а винні 
самі мешканці. Адже від 
них залежить, яким буде їх 
житлек Зараз же сюди при
ходять лише переспати, щоб 
назавтра знову зникнути до 
пізнього вечора.

залежить

проМи розповіли тільки 
одну кімнату. Але не наба
гато краще і в інших, де 
мешкають хлопці.

Висновок один: зробити 
свою кімнату, свій гурто
житок затишним, красв- 
вим — це твоя власна спра
ва. Ніхто сторонній цього 
не зробить.

Є в гуртожитку невелич
ка кімната — червоний ку
ток. В ньому — стіл, диван, 
два плакати, підшивки га
зет. I все. А чому немає 
шахів, шашок, доміно, жур
налів?

Звертаємося до В. Ка- 
линиченка, старости гурто
житку, студента третього 
курсу фізчко-математично- 
го факультету:

— А як мешканці вечори 
проводять?

— У нас ввечері всі роз
ходяться,—відповідає він. 
Нема ж чого тут робити. 
Правда, кожної суботи 
влаштовуємо танці — з де
в’ятої до одинадцятої...

І справді, танці бувають. 
Хоч і в вузькому, тісному 
коридорі. А більше нічого.

Тай цей захід можна 
урізноманітнити, щоб не 
зводити його лише до роз
ваг. Якось вирішили сту
денти читати перед танця
ми лекції. І що ж? Готува
ли лекцію про олімпійські 
ігри, але так і не прочита
ли.

Чому б не організувати 
диспут з питань естетики? 
Адже молодь цікавиться 
цим. Треба запросити лек
тора хорошого, який вмів би 
донести знання до розуму 
і серця слухачів. Тоді б не 
вигляділи лекції перед тан
цями нудними 
ними.

Багато чого 
вого зробити, 
по-справжньому взятися за 
роботу. Хай і викладачі ін
ституту, хоч зрідка, загля
дають в гуртожиток, на
вчають молодь бачити красу 
і в «побутових дрібницях», 
як ми звикли називати все, 
шо зв’язане з житлом.

Тільки тоді стане гурто
житок рідним домом, куди 
поспішають з радістю, де 
можна цікаво і корисно 
провести вільний час.

А. КРИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

ТУЛУБИ і Палаци куль- 
тури — основні вогни

ща виховної роботи серед 
трудящих. Візьмемо для 
прикладу Палац культури 
заводу «Червона зірка» 
(голова правління Р. М.

Виховне значення таких 
заходів очевидне. Але, на 
жаль, не всі вони прохо
дять на належному ідей
ному і художньо-естетично
му рівні. Іноді хороші за
думи невдало здійснюються, 
як це, наприклад, трапило
ся з тематичним молодіж
ним вечором «Розмова про 
майбутнє». У концертних 
програмах іноді- переважає 
легкий жанр, розрахований 
на дешевий успіх: сатирич
ні куплетики не завжди 
вдало підібрані, частівки, 
жарти, але дуже мало 
серйозної музики, сучасної 
і класичної.

Масові заходи в Палаці, 
звичайно, бувають не кож
ного дня. Та це й немож
ливо. Що ж робиться у 
вільні вечори? Працюють

ВДЕНЬ
ПАЛАЦ ЗАКРИТИЙ?

Лобода). Робота його ос
таннім часом дещо поліп
шилась, стала різноманітні
шою. Тут добре працюють 
колективи художньої само
діяльності, зокрема, хоро
вий, танцювальний, драма
тичний. їх ,силами з почат
ку року дано понад 150 
концертів, не рахуючи *100 
концертів, з якими висту
пила агіткультбригада в 
цехах і в гуртожитках за
воду, в парках міста і в 
колгоспах області. Нерідко 
в Палаці проводяться ма
сові заходи: читання лек
цій, вечори відпочинку то
що. Діють університет на
уки і техніки, клуб допит
ливих.

гуртки, в яких зайнято 
щось понад дві сотні людей. 
А що робити тисячам мо
лодим червонозорівцям у 
вільні від масових заходів 
дні? Що їм може запропо
нувати Палац? Іноді — 
платні танці. Та у касі за 
квитками не дотовпишся.

Ще в гіршому становищі 
ті, хто працює в другу і в 
третю зміни. У цих 
багато вільного часу 
Що організовують 
цівники Палацу для 
По суті справи нічого.

Вдень в Палаці культури 
майже нікого не буває, як
що не рахувати окремих 
гиртківців.

Коли б ви задумали за
йти сюди з своїми друзями, 
щоб десь у затишній, світ
лій кімнаті зіграти партію в 
шахи або шашки, послуха
ти музику або просто по
сидіти, вам не вдасться 
здійснити свій задум.

—Невистачає приміщень,—\ 
пояснює т. Красновський, 
заступник директора Па
лацу.

Розуміючи, що це зву
чить непереконливо, він ве
де далі:

— Ми намагались дещо 
організувати і вдень, але 
мало людей приходить.

Це, звичайно, не виправ
дання. Очевидно, треба шу-. 
кати такі форми й методи 
денної клубної роботи, які 
вабили б людей в такій же 
мірі, як і вечори відпочин
ку. Треба енергійніше «про
бувати». Цього, вимагають 
інтереси робітників під
приємства.

я. козуля, 
завідуючий позаштат
ним відділом «Моло
дого комунара»,

ІСКРИ олімпійського вогню
ЗНАМЕННИМ явищем 

нинішнього року було 
те, що іскри олімпійського 
вогню широко розлетілись 
по всій нашій країні. Най- 
масовішнм змаганням 1960 
року була Перша республі
канська спартакіада колек
тивів фізичної культури 
добровільних товариств. Во
на пройшла через усі ланки 
нашого фізкультурного ру
ху, охопивши найширші 
верстви молоді нашої 
області, допомагала тися
чам юнаків і дівчатам ста
ти дружними, загартовани
ми. А це і е головне.

Спартакіада колективів 
' фізкультури показала вели

чезні можливості для масо
вої роботи серед населення. 
За час проведення змагань 
на всіх етапах підготовлено 
три майстри спорту СРСР, 
96 першорозрядників, близь
ко п’яти 
другого 
дів. У 
участь 

юнаків
Рада 

товариств 
УРСР прийняла постанову 
про встановлення пам’ятної моти і побажала кращих ус- 
медалі для нагородження піхів у підготовці до иово- 
переможців обласних між- го спортивного сезону.

і тисяч спортсменів 
та третього 
спартакіаді 
понад

І дівчат.
Союзу

і

СТО

розря- 
взяло 
тисяч

I
спортивних 
організацій

відомчих спартакіад колек
тивів фізкультури з 14 ви
дів спорту.

З приводу цього в облас
ній філармонії відбувся фіз
культурний вечір, присвя
чений підсумкам першої 
спартакіади. В урочистій 
обстановці голова обласної 
ради Союзу спортивних то
вариств і організацій В. Жу- 
ченко нагородив команди- 
переможниці кубками та 
дипломами: за перше ко
мандне місце фізкультур
ний колектив ДСТ «Аван
гард», за друге — «Буре
вісник», за третє — колек
тив ДСТ «Спартак».

Пам'ятними медалями та 
дипломами нагороджені пе
реможці в особистій та ко
мандній першості. Волода
рями медалей стали голови 
рад колективів фізкульту
ри, тренери, майстри спор
ту, громадські інструктори, 
голови 
Всього 
любителя спорту.

Секретар обкому ЛКСМУ 
Т. Лаіцевська вручила 
командам переможців гра-

обласних секцій, 
нагороджено 143

ЮЕЗ чверті вісім... У фойє І 
•*-* кінотеатру починають і 
заходити глядачі. Вже про-* 
лунав третій дзвінок, а лю- ♦ 
ди все йдуть і йдуть. Кон-? 
тролери нервують... |

Де ж причина того, що 1 
глядачі приходять до кі-1 

нотеатру в останні хвили-♦ 
ни — перед самим початком ї 
сеансу? ;

—А що у фойє робити?— 
здивувався молодий чоло- і 
вік, коли його запитали про . 
це. — Сидиш, нудьгуєш, і 
Краще вже на 
свіжому повіт
рі прогуляти
ся.

Треба, щоб людина йшла 
до кінотеатру не тільки 
просидіти півтори години 
перед екраном. Вона бажає 
послухати цікаву лекцію 

або бесіду, взяти участь 
в обговоренні нового тво
ру. А що проводиться? Май
же нічого. Майже, бо інко
ли адміністрація все-таки 

чимось займає людей перед 
сеансом. Ось, наприкіад, у 
кінотеатрі імені Дзержии- 
ського була проведена кон
ференція глядачів. Запла
новані подібні конференції 
і двома іншими кіровоград
ськими кінотеатрами. Тіль
ки чому так мало? Чому 
рідко?

— Зараз у нас проводить-

можна ціка-
Слід тільки

людей 
вдень.

пра
них?

й непотріб-

1
ся заочна конференція гля- рідко, але ж все-таки при- 
дачів, — говорить1' директор їжджають у складі теат- 
кінотеатру «Сивашець» тов. ральних колективів артисти

Перед початком сеансу

І
 «Мол од ой иоммунар® — орган Кировоградского 

областного комитета ЛКСМУ, г. Кнровоград.

Як уже повідомлялося, у 
І Кіровограді проходить рес- ! 

публіканська першість з ша- ■ 
шок. Наші шашкісти вже ■

провели чотири тури. Пер- і 
ший тур з командою Хар- .-
нова закінчився поразкою ' 
кіровоградців (3,5:1,5), ДРУ- ■
пій тур з одеситами був ;
зведений до нічиєї (2,5:2,б). ■ 

| Третій тур кіровоградці про- ; 
|вели досить вдало. Вони ви- ; 
І грали у спортсменів Запо- ; 
Хріжжя з рахунком 4:1. По- ; 
їзавчора наша команда зма- ; 
І галася з шашкістами Ста- ; 
І Ліно. В гострій спортивній ; 
| боротьбі перемогу здобули • 
І місцеві шашкісти (3:2). За- ; 
ї раз вони займають четвер- ; 
і тс місце в турнірній 
X лиці.
І Змагання тривають. 
І Па знімку: чемпіон 
І майстер спорту 3. 
^(Харків) і міровоградець 
І кандидат у майстри М. Кон- 
] тробарський під час шаш- 
І кового поєдинку.
і Фото В. КОВПАКА.

кіно. Та жодного разу жо
ден кінотеатр не запросив 
їх висгупити перед глядача
ми.

А чому б перед початком 
одного з вечірніх сеансів 
не влаштовувати обговорен
ня нових фільмів, дискусії, 
скажімо, на теми «Перша 
робота режисера», «Гра ар
тистів» та ін.

Масову роботу в кіно
театрах треба зробити ці
кавою, різноманітною, жи
вою. Слід постійно пам’я
тати: кінотеатр — не тіль
ки для демонстрування кі
нофільмів.

В. ПОЛОНСЬКИЙ, 
слюсар заводу «Дина
мік».
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Маслюков. — Наші пра
цівники підтримують зв’яз
ки з підприємствами, роз
повсюджують там квитки...

Це дуже добре, але цьо
го мало. Потрібна повсяк
денна робота сер'ед відві
дувачів. Тоді глядач не бу
де запитувати: «Що мені 
робити до початку сеан
су?», а йтиме до кінотеат
ру з метою дізнатися про 
щось нове, цікаве. Глядач 
(ми впевнені в цьому) з ра
дістю візьме участь в обго
воренні журналу «Совет- 
ский зкран», з задоволенням 
послухає розповідь про но
ві фільми та ін.

У Кіровоград досить

таб-

СРСР 
Цирик
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