
НА ПОРОЗІ-ПІОНЕРСЬКЕ ЛІТО
\"Небагато днів залишилося до кінця 
. -**■ учбового року. Пролунають останні
■ дзвінки, закінчаться екзамени — і до 
/ побачення, рідна парто, до осенії А за
■ ’ порогом класу чекає на школярів весе- 
/ ле піонерське літо. Треба добре відпо-

чити, набратися сил.
Як проведуть діти сонячні літні міся- 

' ці? Це в значній мірі залежить від
■ піонерських активістів, педагогів, госпо- 
' дарських працівників таборів. Безумов-

но, центральною постаттю в піонерських 
•’ таборах, де відпочиватиме значна час- 
/ тина школярів області, є старший во-
■ жатий. Якщо він буде ініціативним, зу- 
' міє організувати цікаві походи, ігри, 
. художню самодіяльність, перебування у

І- таборі запам’ятається дітям надовго, 
залишить хороше враження. І чи не 
найголовніше полягає в тому, щоб ко
лектив дітей не замикався у собі, не 
відособлювався від життя. Підготували 
хороший концерт — обов’язково висту
пити з ним в ближньому селі. Корис
но, якщо в таборі частіше з’являтиму- 

\ ться гості: відомі люди, ветерани пра- 
/ ці, передовики виробництва. їм буде 

про що розповісти допитливим. А діти, 
в свою чергу, влаштують хороший кон- 

? церт, проведуть цікавий збір, карнавал 
• чи спортивні змагання. Не дачниками 
V їдуть піонери в табори. Вони завжди 
1 можуть подати допомогу колгоспникам 
< у проведенні польових робіт, попрацю- 
} вати в артільному саду.

ОБІР кадрів вожатих — на совісті 
міськкомів і райкомів комсомолу, 

якнайуважніше поставитися

славленого колективу. Задум хороший, 
його варто здійснити. Треба тільки за
уважити/ що масового охоплення учнів 
школа не передбачає. А шкодаї 
ТЦЕЛИКИЙ загін сільських школярів 
-*-* становлять члени учнівських вироб- 

відпочинок 
комсомолу, 
організації.

І
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до болгарських друзів
МОСКВА. 14. (ТАРС). 

Сьогодні з Москви в Софію 
на запрошення Центрально
го Комітету Болгарської 
Комуністичної партії і уря
ду Народної Республіки 
Болгарії виїхала з візитом- 
відповіддю радянська пар
тійно-урядова делегація.

Делегацію очолює Пер
ший секретар Центрального 
Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
Голова Ради Міністрів 
СРСР товариш М. С. Хру
щов.

На Внуковському аеро
дромі ЛІ. С. Хрущова і його 
супутників тепло проводжа
ли керівники Комуністичної

ШЛЯХ НОВОМУ 
ОСВІТЛЮЮТЬ 

«КОМСОМОЛЬСЬКІ 
ПРОЖЕКТОРИ»

КИЇВ, 14. (РАТАУ). Ра
зом з москвичами і л$нін-> 
градцями комсомольці ки
ївських заводів «Арсенал» 
імені В. І. Леніна, верста-* 
тів-автоматів імені Горько
го і фабрики «Україна» ви
ступили з ініціативою ство
рити на підприємствах 
ударні загони — «комсо
мольські прожектори». Ми
нуло 3 дні, і вже засвіти
лося ще сто таких яскравих 
прожекторів — комсомоль
ських ударних загонів.

Вони створені на Дарни
цькому шовковому комбіна
ті, комбінаті штучного во
локна, на заводах «Ленін
ська кузня», авторемонтно
му № 1 та багатьох інших, 
їх діяльність спрямована 
на шукання і використання 
додаткових резервів вироб
ництва, на боротьбу за еко
номію сировини і матеріа
лів, освоєння прогресивної 
технології і нової техніки, 
за відмінну якість продук
ції. Ставиться завдання ор
ганізувати змагання «За 
особистий вклад у будівни
цтво

партії і Радянського уряду, 
представник» трудящих 
Москви, міністри СРСР, 
члени Центрального Комі
тету КПРС, депутати Вер
ховної Ради СРСР, марша
ли Радянського 
інші.

На аеродромі 
дипломатичних 
ництв, співробітники 
сольства Народної Респуб
ліки Болгарії, радянські та 
іноземні журналісти.

Ті, що проводжали, по
бажали товаришеві М. С. 
Хрущову та іншим членам 
радянської партійно-урядо
вої делегації доброї дороги.

ничих бригад. І про їхній 
повинні подбати райкоми 
колгоспні комсомольські 
Учнівська бригада Богданівської серед
ньої школи Знам’янського району має 
хороший польовий стан, про це потур
бувалось правління колгоспу «Родина». 
Щоліта добре налагоджується виховна 
робота, систематично обновляється на
очна агітація, сюди не забувають доро
ги культармійці села. До послуг учнів 
шахи і шашки, < 
вільну годину можна й змагання про
вести. Харчуються діти тут же. В цьо
му році школярі теж не нарікатимуть.

Але ж так не всюди. В Новоукраїн- 
ському районі запланували створити за 
рахунок колгоспів польові стани і табо
ри для кожної виробничої бригади. Та 
легко записати це, а от здійснити — 
руки не завжди доходять. Тим-то в де
яких колгоспах району не створено хо
роших умов для відпочинку учнів-ви- 
робничників.

Правильно 
дає піонеру загартування і енергію на 
весь рік. Піонерські табори, турист
ські походи, експедиції, зустрічі захоп
лять кожного своєю романтикою, по-, ... ............  _ _..................
кличуть на нові справи юних ленінців. ший секретар Центрального 
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спортивний інвентар. У ,■

організований відпочинок

Союзу та

були глави 
представ- 

і по-

«

Ко-СОФІЯ, 14 травня. Спец, 
кор. ТАРС Д. Бочаров пе
редає: Сьогодні в Софію з 
візитом-відповіддю прибу
ла радянська партійно-уря
дова делегація на чолі з 
товаришем М. С. Хрущо
вим. На аеродромі радян- 

■ ськпх гостей зустріли: пер-

ПРИБУТТЯ В СОФІЮ РАДЯНСЬКОЇ 
ПАРТІЙНО-УРЯДОВОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ

Комітету Болгарської 
муністйчної партії Тодор
Живков, Голова Ради Мі
ністрів Антон Югов та інші 
керівники партії і уряду, а 
також численні представни
ки софійської громадськос
ті, дипломати, болгарські 
та іноземні журналісти.д

Слід якнайуважніше поставитися до 
цієї справи, не зволікати до останньо
го строку. Прикрий досвід підготовки 
до оздоровлення дітей має Компаніїв- 
ський райком комсомолу. Тут. зовсім 
втратили уяву про календар. Секретар 
райкому Григорій Торжевський досі не 
поцікавився, як йде підготовка до літ
нього відпочинку, не зміг відповісти, де 
буде відкрито міжколгоспний табір.

— Розраховували в Червоновершці, 
але там буде профспілковий... Хто йо
го знає...

Було заплановано відкрити в районі 
колгоспний табір на 80 дітей. Але по
тім «передумали». Чохлу? В райкомі 
комсомолу не відають.

Відпочинок школярів не зводиться 
лише до піонерських таборів. До них 
же потраплять не всі. Тим більше, що 
діти, які пробудуть місяць у таборі, 
потім на два місяці знову залишаються 
вдома. Як організувати їхній відпочи
нок, зробити його цікавим, корисним? 
Це, перш за все, стосується педаго
гічних колективів шкіл.

У ЗАХОДАХ, спеціально розроблених 
на літній період Новоукраїнським 

райкомом комсомолу і райвно, відпуст
ки вчителів і старших вожатих розра
ховано так, щоб школа стала центром 
роботи з дітьми. Серйозну увагу при
ділили й клубам, які ширше повинні 
відкрити двері для хлопчиків і дівча
ток. Заходи, безумовно, заслуговують 
на увагу, їх треба проводити в життя. 

Добре продумали план роботи вліт- 
{ ку педагоги Червоновершської серед- 
* ньої школи Компаніївського району. Се- 
} рєд багатьох цікавих заходів, у яких 
< братиме участь чимала частина учнів, 
} є й такий: провести туристський похід 
{ у бригаду О. В. Гіталова. Діти 
< бувають в бригаді, оглянуть те 
$ познайомляться з механізаторами

і

ч І

Пролетарі всіх країн, єднайтеся/

Ціна 2 коп.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання VI. 
№ 61 (568) Середа, 16 травня 1962 р.

механізованого 
радгоспу «Челкар- 

Цілнноградської об- 
член ЦК ВЛКСМ 
Дубинін три роки

ЦІЛИНОГРАД. (ТАРС).
Начальник 
загону 
ськнй» 
ласті 
Віктор
працював на своєму трак
торі без капітального ре
монту. На кошти, зеконом
лені ним. можна придбати 
новий трактор «ДТ-54».

«Трактор плюс трак- . 
тор!» — з"таким закликом 
Віктор Дубинін звернувся 
до механізаторів Цілинного 
краю. «Трактор плюс три 
трактори» — відповів на 
цей заклик тракторист рад
госпу «Тобольський» Куста-

найської області Олександр 
Штрайх. За п’ять років ро
боти на тракторі «ДТ-54» 
Олександр Штрайх зеконо
мив на ремонті стільки гро
шей, що їх вистачить для 
придбання двох тракторів. 
Він взяв зобов’язання за
ощадити кошти на купівлю 
ще одного трактора.

Більш як 1.500 механіза
торів Цілинного краю, на
слідуючи приклад Дубнніна 
і Штрайха, включилися в 
змагання за дбайливе став
лення до техніки, за еконо
мію коштів на ремонті і 
продовження строку служ
би закріплених за ними 
сільськогоспода рських

комунізму».
с,-------

НОЧИ II
ПІДХОПЛЮЄМО!

1> ЕЛИКА мета у нового комсомоль- 
А® ського почину — загони «комсо
мольських прожекторів» освітлювати
муть кожну дільницю виробництва, ви
шукуючи резерви. Правофланговими у. 
цих загонах будуть, звичайно, наші мо
лоді раціоналізатори. Адже за кожним 
пошуком, за кожною думкою раціоналі
затора — нові,/багатющі резерви.

До технічної творчості серед молодих 
червонозорівців — потяг великий. Про 
це свідчить хоча.б те, з яким великим 

успіхом проходить у нас конкурс на кращу рацпропозицію. Понад 
200 комсомольців включились вже у нього й подали нововведень на 
суму 30 тисяч карбованців. Величезну економію коштів дає, напри
клад, пропозиція технолога першого механоскладального цеху Ана-: 
толія Качуріна — відмова від покриття деталей антикорозійним 
мастилом до їх випробування на стенді.

Обрубник ливарного цеху сірого чавуну Анатолій Кучма запропо
нував цікавий пристрій для обрубки деталей «СКВ-301», яка досі 
робилась вручну?

Нещадна боротьба з браком також веде до збільшення резервів« 
А нововведення формувальника цеху сірого чавуну Валентина Тара-. 
нюка у зміні лптникової системи зменшить брак деталей на 1,5 про
цента їй заощадить рідкого металу на суму 727 карбованців.

Комсомольський штаб семирічки й загони «комсомольських про
жекторів» слідкуватимуть, щоб вчасно запроваджувались у виробни
цтво всі цінні нововведення, залучатимуть молодих спеціалістів, щоб 
ті допомагали робітникам оформляти свої пропозиції.

З невичерпного джерела виробничих резервів, таким чином, мож- 
буде взяти найбільшу частку.

• г

М. ВЛОХ, 
заступник секретаря комсомольського комітету заводу 
«Червона зірка».

ДРУЖНО зійшли цукрові буряки на 240- 
гектарній площі, здсіяііій механізаторами 

тракторної бригади Віктора Андріяша з кол
госпу «Росія» Новоукраїнського району.

Комсомолець-тракторнст Анатолій Пицюка 
якісно нропів боронування посівів.

На знімку: боронування цукрових буряків. 
В овалі — тракторист Анатолій ПИЦЮК.

Фото В. КОВПАКА.

■ ■ ■

— Значить, свинаркою хочеш стати? — директор до
питливо глянув на дівчині/, немов зважуючи: а чи мож
на їй таку серйозну річ доручати?

— Авжеж. •
— А роботи не боїшся? — не заспокоювався дирек

тор. — Повинен тобі зразу сказати: гуляти мало дове
деться.

— А я й не збираюсь гуляти, — Сама навіть обра
зилась трохи.

,.. Наступний ранок вона стрічала вже на фермі — по
ралася біля тварин, яких їй дали для відгодівлі. А з 
часом на фермі всі помітили: метка дівчина пришила в 
їх колектив. У Самі й справді робота в руках горіла: і 
станки завжди чисті, і тварини нагодовані, і для зміс
товного відпочинку час знаходився.

Незабаром підводили підсумки за перший квартал. / 
молода свинарка святкувала свою перемогу: у змаганні 
тваринників вона зайняла перше місце — щодобовий 
приріст живої ваги по її групі становив більше 400 
грамів. А в кінці року Саша з гордістю рапортувала 
Батьківщині: відгодовано 2157 голів свиней.

Тепер уже в Олександри Чорнобай нові плани. Вирі
шила вона, що зможе відгодувати 2.220 тварин. Длі 
цього в неї є досвід, та й уміння вистачає. Залюбки ді
литься вона ним з Ганною Чорнобай та Зінаїдою Нци- 
ною, які нещодавно прийшли на ферму.

Багато в дівчини і громадських справ: адже вона — 
депутат Кіровоградської міської Ради. Так що Саші ску
чати не доводиться — завжди серед людей буває. У 
вічному неспокої, у турботах про інших проходять буд
ні молодої трудівниці. / саме за цей неспокій, за го
ріння молодече шанує Саіиу кожен в радгоспі.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ, 
наш позаштатний кореспондент.

Радгосп «Зоря»
Кіровоградського міськхарчоторгу.

Молоді, працьовиті
Брата та сестру — Віктора 

Галину Макаринських — зна
ють в Журавлинці всі. Зовсім 
недавно вони закінчили школу 
і прийшли працювати в свій 
колгосп. Віктор доглядає, кол
госпних бичків, Галина працюб 
в одній ланці з матір’ю.

Молоді колгоспники працю
ють завзято. Торік Віктор здав 
державі 92 центнери яловичн-« 
нн. Нині його група найкраща. 
Щодобовий приріст кожної го
лови — 550—600 грамів.

Ланка, в якій працює сест
ра, одержала 
врожай кукурудзи, 
ооці члени 
виростити 
чаннстої з

торік непоганий 
В цьому, 

ланки зобов'язалися 
по 60 центнерів ка- 

кожного гектара.
Л. ПОЛІЩУК, 

імені Чкалова. •Колгосп
Голованівського району.
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ПЛАКАТ ПРО ПЕРЕДОВУ 
СВИНАРКУ

У Бобрннецькому 
в радгоспі «Червона 
комсомолка Женя 
чук другий рік працює сви
наркою. В цьому році вона 
зобов’язалася відгодувати 
1.200 голів свиней. Женя 
вже здала державі 350 го
лів свиней і зараз утримує 
групу з 600 голів.
„Про досвід роботи Євге

нії Гордінчук ви зможете 
прочитати в плакаті, який 
видав цими днями обком 
ЛКСМУ.

районі, 
зірка», 
Гордій’
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Колгосп —школа комунізму
Бесіда агітатора Івана Матієнка в колгоспі » Укр на 

Новоархангельською району

ЯК ЗАКЛИЧНІ промені вранішньої зорі, притягують 
до себе величні накреслення XXII з’їзду КПРС — 

з’їзду будівників комунізму. Весі» радянський народ 
глибоко вивчає Програму КПРС, щоб успішно перетво
рити її в життя. Захоплюючі перспективи бачать у 
цьому документі І трудівники артілі «Україна» Ново- 
архангельського району. Вони обговорюють його і на
мічають шляхи до нових звершень. Сьогодні колгоспни- • 
ки четвертої тракторної бригади запросили до себе 
агітатора-комсомольця Івана Матієнка. щоб він розпо
вів їм про здобутки артілі і про її близьке майбуття.

Г. Білозоров. Нас в основному цікавить положен
ня, записане в Програмі. КПРС: «Колюсп — це школа 
комунізму для селянства».

І. Матієнко. Гаразд, спробую по можливості від
повісти. Партія вважає, .що побудувати комуністичне 
суспільство на селі можна при тій умові, якщо праця 
буде колективною, тобто такою, як нині. Адже спільні 
зусилля в ім’я однієї мети об’єднують селян, по-новому 
впливають на їх психологію, а, значить, з’являється і 
нове ставлення до праці, як почесного обов’язку кож
ного громадянина країни.

Василь Киниченко. В Програмі партії говориться, що 
одним з найважливіших завдань, які треба розв’язати 
в першу чергу, є електрифікація сільського господарства. 
Чи не розповіли б ви про перспективу застосування 
електроенергії в нашому колгоспі.

Іван Матієнко. Будь ласка. Але для повнішого уяв
лення варто порівняти такі цифри: 1,9 мільярда і 9 міль
ярдів кіловат-годин.' Перша цифра показує кількість 
електроенергії, яку Росія одержувала до революції в 
кращі роки, а друга — скільки лише сільське господар
ство нашої країни одержало торік. Споживання елек
троенергії небувало зростатиме і далі.

У селах, що входять до нашого колгоспу, раніше не 
було жодного електродвигуна, а тепер їх 58, є 1513 
електроточок. Застосування електроенергії дає величез
ний економічний ефект. Наприклад, при доїнні корів 
затрати прані відповідно' до ручної знижуються на 60 
процентів, а експлуатаційні витрати — на 40 процен
тів. Як ви знаєте, в артілі вже механізовано доїння 
корів на тваринницьких фермах першої, третьої і п’ятої 
бригад. Ближчим часом механізація на доїнні буде 
запроваджена на тваринницьких фермах друГої і де
в’ятої бригад.

В. Міщенко. Які ще процеси будуть електрифіковані 
в нашому господарстві?

В отат/ки про естетичне
вихованнн

.:== 2. почуття
в об- __  _ •

1. Матієнко. В основному — всі. Скажімо, необхідно 
електрифікувати очистку і сушіння зерна, обробку по
сівного і садівного матеріалу.

Повна електрифікація сільського господарства здійс
ниться у другому десятиріччі.

М. Драгомощенко. Ми багато чули про аграрно-про
мислові об’єднання. Може розкажете дещо про них?

1. Матієнко. Охоче. Як відомо, виробниче наванта
ження праці в сільському господарстві в зв’язку з се
зонністю виробництва розподіляється нерівномірно. Од
ним з наслідків сезонності є і нерівномірність у над
ходженні прибутків. Програма КПРС вказує шлях для 
забезпечення повної о і більш рівномірного викорис
тання робочої сили в колгоспах протягом року, пропо
нуючи органічно поєднувати ведення господарства з 
переробкою продукції. Це дає можливість різко підви
щити доходи колгоспу і колгоспників. Крім того, при 
такій постановці справи кожна артіль зможе прово
дити щомісячну грошову оплату праці колгоспників, і 
цим самим прискориться стирання істотної різниці між 
містом і селом, перетворення сільськогосподарської 
праці на різновидність праці індустріальної. ,

В. Хрипченко. Ви згадали про ліквідацію відмінностей 
між містом і селом. Якими шляхами буде вона здійс
нюватись, окрім впровадження аграрно-промислового 
виробництва?

І. Матієнко. Ще в 1919 році В. 1. Ленін сказав, що 
протилежність між містом і селом є однією з найглиб
ших основ господарської і культурної відсталості села... 
РКП вбачає в ліквідації цієї протилежності одне з ко
рінних завдань комуністичного будівництва. В цьому 
напрямку в нас зроблено вже чимало. Насамперед, ми 

■ бачимо, як праця фізична все більше витісняється ма
шинами, що викликає необхідність постійно поповнюва
ти свої знання, підвищувати майстерність, дерзати, шу
кати. Тому колгоспник стає все більш кваліфікованим 
і включає в себе елементи інженерно-агрономічної 
діяльності. Таким колгоспником у нас є, скажімо, Лео
нід Драгомощенко. Він — механізатор першого класу, 
може працюййти на будь-якій сільськогосподарській 
машині.

Справжні дерзання, шукання видно і у вашій трак
торній бригаді. Механізатори під керівництвом брига
дира М. А. Мацалюка уширили боронні зчепи марки 
«С-11» на марку «С-18», що дало змогу подвоїти виро
біток такого трактора, як «ДТ» у два рази. Завдяки 
цьому боронування- і закриття вологи було проведено 
за півтори доби. Всілякого схвалення заслуговують і 
деякі вдосконалення подрібнювана грубих кормів 
«1ГК-30». Тепер є можливість забезпечувати грубими 
кормами тваринницькі ферми трьох бригад, вивільни
лось також три кінних різки, силососоломорізка. Вза
галі ж, протягом року у вашій бригаді зроблено двад
цять цінних нововведень і вдосконалень.

З усього цього можна зробити висновок, іцо в близь
кому майбутньому колгоспник не поступиться за рів
нем знань робітникові.

В. Галушко. Як можна правильно поєднати нагро
мадження і споживання?

І. Матієнко. Передумовою успішного розвитку кол
госпів є правильне поєднання нагромадження і спожи
вання при розподілі доходів, говориться в Програмі 
КПРС. Дійсно, колгосп не буде розвиватися без постій
ного розширення своїх виробничих, страхових і куль
турно-побутових громадських фондів. Щороку артіль 
одержує високий доход, і ми не шкодуємо коштів на 
відрахування до неподільного фонду, бо від його зрос
тання залежить і висока технічна оснащенність усіх 
галузей господарства, піднесення врожайності, зміцнен
ня економіки і збільшення доходів колгоспників.

ПРЕКРАСНОГО
педагогічним 

повчитися як

Зараз 
шкільної 
галереї 
«Тема праці 
разотворчому мисте
цтві». Вона розді
лена на дві частини 
— до Жовтня і піс
ля Жовтня. Багатьом 
колективам шкіл . слід
можна і треба влаштовувати таку екс
позицію. В центрі виставки — кваліфі
ковано складена методична розробка. 
Вся виставка побудована, так би мови
ти, на паралелях. Навіть побіжний ог
ляд репродукцій зримо розкриває пе
ред учнями разючий контраст праці в 
буржуазному і соціалістичному суспіль
стві; «Побачення» В. Маковського і 
«Москвичі на цілині» Ю. Галицького, 
«Кочегар» М. О. Ярошенка і «Доярки» 
Г. Корольова...

Часто біля картин заходять розмови 
про образотворче мистецтво, видатних 
художників, їх життєвий і творчий шлях. 
Характерно, що всю цю велику і бла
городну справу веде група старшоклас- 
ників-ексчурсоводів. Таким чином, ви
кладачі зуміли непомітно для самих ді
тей, послідовно розкривати перед ни
ми прекрасне в усіх його проявах, глиб
ше проникати у внутрішній зміст тво
рів мистецтва, відчувати їх неповторну 
красу. Щоправда, рівень* естетичного 
виховання тут, як і в кожному учбово
му закладі, не виміряєш ніякими про
центами. І все ж у школі N° 3 ви мо
жете зустріти на кожному кроці плідні 
результати діяльності педагогічного ко
лективу у вихованні почуття прекрасно
го. '
. Ні. нотатки не ставлять своєю метою 
в усіх деталях описувати багатий досвід

(Продовження. Поч. див. в номері за 
13 травня].

школи № 3 по естетичному вихованню 
дітей. При бажанні з ним може озна
йомитися будь-який вчитель чи дирек
тор школи. Та в тім то й біда, що цей 
досвід залишається поки що під спу
дом, Вже не раз сюди навідувалися 
групи директорів і викладачів як з шкіл

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
16 травня 1962 р„ 2 стор.

ФОРМУЄТЬСЯ В ШКОЛІ
Кіровограда, так і області. З усім до
стеменно знайомилися, висловлювали 
своє захоплення. А от перенести фор
ми і методи естетичного виховання а 
свої, школи більшість педколективів не 
наважується. Посилаються при цьому 
на різні об'єктивні і суб’єкивні причи
ни — ніде, мовляв, влаштувати «малі 
третяковки», невистачає кваліфікованих 
людей, звідки взяти репродукції, рам
ки і т. д. і т. п. Чи мають під собою 
такі виправдання якийсь грунт?

так: є в школі 
міру своїх мож- 
про естетичне

Найчастіше буває 
•** ентузіаст, він в 
ливостей турбується 
виховання дітей. Ну, а коли немає та
кої людини «з живинкою»? Тоді всі 
пізнання в галузі естетики учням підно
сять лише викладачі малювання. На 
жаль, з-за нестачі педагогів зі спеціаль
ною освітою уроки малювання навіть в 
багатьох школах обласного центру до
ручають за сумісництвом іншим викла
дачам, які здебільшого, мало, а то й 
поверхово обізнані з мистецтвом. Звід
си, перш за все, і нікудишня постанов
ка естетичного виховання.

Коли ми висловили своє занепокоєн
ня завідуючому міськвно В. Г. Криво-

шеї, він змалював нам досить-таки сум
не становище.

— З фахівцями у нас дійсно скрут
нувато, а ті, що є, надміру завантаже
ні, та й оплата у них не така вже й ви
сока. Доводиться вдаватися до суміс
ництва.

Статистика підтверджує думку заві
дуючого міськвно. На ЗО шкіл у міс
ті припадає всього 19 викладачів. З них

ос- 
бу-

ті припадає всього 19 викладачів. З 
мають спеціальну вищу і середню 
віту лише 6. Справді, нехай ці люди

си- 
викла- 

тим більше 
мистецтва

дуть найпремудрішими, вони не в 
лах забезпечити кваліфіковане 
дання основ малювання, 
пропаганду образотворчого 
в усіх школах.

Який же вихід? Чекати, доки насту
пить час, що всі школи матимуть ціл
ком підготовлених викладачів _  знав
ців своєї справи? Взяти такий курс _
значить штучно гальмувати естетичне 
виховання, шкодити справі, яка не тер
пить зволікання.

— Треба залучати громадськість — 
працівників театру, спеціалістів това
риства художників, — резюмує В. Г. 
Кривошея.

Але це не що інше, як загалом хо
роші, але пусті декларації. За ними не 
слідують діла. Факти? Докази? Ходи
ти за ними далеко не треба. Не так 
давно, точніше в жовтні минулого ро
ку, викладачі Кіровоградської дитячої 
художньої школи від щирого серця ви
рішили допомогти своїм колегам за
гальноосвітніх шкіл. Вони вирішили ор
ганізувати семінар викладачів малюван
ня. Свій задум виклали керівникам 
міськвно.

Такий намір з одного боку був про

І
Торік прибуток артілі зріс до 1 мільйона 422 тисяч 

432 карбованців, а грошова видача колгоспникам ста- 
ковила 861‘тис'яЧу 982 карбованці. Наприклад, С1М-Я 
конюха 1. М. Ісаченка, яка складається з трьох чоло- 
вік одержала минулого року 1 тисячу 617 карбованців 
гоішми і 51 центнер хліба.

П Пироженко. А як далі буде з оплатою пращ?
І Матієнко. У боротьбі за високопродуктивну кому

ністичну працю неабияку роль відіграє правильне поед- 
нання матеріальних і моральних стимулів. Ге, що пра
ця в колгоспі все більше збагачується комуністичними 
рисами, ще не означає заміни соціалістичних принципів 
комуністичними.

Зараз трудодень ми замінили прямою грошовою оп* 
латою, однак зберегли і додаткову по суті на всіх ді
лянках виробництва. Що собою являє додаткова опла
та, ви знаєте. Назву лише два приклади, Горік куку- 
рудзовод Софія Стрембіцька за хороший врожай «ко
ролеви полів» одержала крім усього додатково 436 кі
лограмів зерна кукурудзи, а буряковод Тетяна Мерзе- 
скул — 233 карбованці 80 копійок.

Микита Сергійович Хрущов зазначав, що без мате
ріальної заінтересованості працівників у результатах їх 
праці неможливо піднести виробничі сили країни, на
близити людей до комунізму. В цих словах відображе
но принцип, вказаний у Програмі: «За хорошу працю, 
за кращі результати — більш високу оплату».

К. Товстий. Розкажіть, будь ласка, нам про відпуст
ки і пенсії для колгоспників.

І. Матієнко. На це є теж відповідь у Програмі. На 
вищому ступені розвитку сільського господарства буде 
повна можливість перейти до комуністичних форм ви
робництва і розподілу. Тоді колгоспники користувати
муться всіма видами соціального забезпечення, в тому 
числі відпустками і пенсіями. Уже є господарства, де 
надаються оплачувані відпустки за рахунок колгоспу.

Г. Шпак. Можливо, це не зовсім по темі, але цікаво, 
які зміни відбулися у нашому колгоспі після березнево
го Пленуму ЦК КПРС.

1. Матієнко. Чому ж? Запитання має пряме відно
шення до змісту нашої бесіди. Березневий Пленум ІДК 
КПРС прийняв рішення по корінній перебудові керів
ництва сільським господарством, на дальше піднесення 
виробництва, а, значить, і на дальше зростаня добро- 
буту колгоспників, виховання їх у дусі комунізму. Що 
дає нам створення територіальних виробничих кол
госпно-радгоспних управлінь? їх завдання полягає в 
тому, щоб глибоко вивчити кожне господарство, його 
можливості і застосовувати передовий досвід. Інспек- 
тори-організатори безпосередньо будуть подавати ква
ліфіковану допомогу, здійснювати організацію і копт« 
роль над виконанням: договорів контрактації тощо.

Що стосується зрушень у нашій артілі, то говорити 
про них рано — адже наше господарство передове у 
районі. А головна увага територіальних виробничих 
колгоспно-радгоспних управлінь спрямована нині на 
допомогу менш розвинутим колгоспам. Однак цього 
року у нас швидше і злагодженіше проводяться польо
ві роботи, ніж у минулі сезони. Зусилля механізато
рів, усіх колгоспників прикладаються до того, щоб ус
пішно виконати соціалістичні зобов’язання — виробити 
на 100 гектарів угідь по 63,7 центнера м’-яса і 435 цент
нерів молока, виростити на кожному гектарі по 26 
центнерів зернових і не менше як по 50 центнерів ку
курудзи у зерні. Ці завдання нам під силу.

Які ще будуть запитання?
Бригадир А. П. Мацалюк від імені слухачів дякує 

І. Матієнку за бесіду.
Бесіду записав А. Таран, 

спецкор «Молодого комунара».

диктований тим, що в багатьох школах 
у викладанні малювання і прищепленні 
підліткам художніх смаків процвітає 
просто-напросто кустарництво, а з дру
гого — тим, що в художню школу 
зменшився приплив бодай елементар
но підготовлених до навчання дітей.

У міськвно ентузіастів підтримали. 
А от довести хорошу справу до кінця, 
як кажуть, пороху не вистачило. На 
проведені за цей час сім занять з'явля
лося по два—чотири, в кращому разі 

до восьми чоловік. І викладачі 
художньої школи вимушені були щора
зу по годині—півтори чекати, марнува
ти дорогоцінний час, поки таки хтось 
зволить прийти на семінар. Особливо 
зрідка з'являлись на заняття В. М. Лог
виненко (школа № 10), Л. І. Балашова 
(школа № 19), Р. Н. Медяник (школа 
№17). Невже директорів згаданих 
шкіл не турбує те, що в цих учбових 
закладах діти в переважній більшості 
мають досить-таки загальне уявлення 
про найелементарніші правила побудо
ви простих малюнків? І, нарешті, про 
яке залучення громадськості може йги 
мова, коли й ці перші паростки ініціа
тиви не дали пагінців?

Ніхто не заперчує того, що □ орга
нізації естетичного виховання школярів 
є реальні труднощі. І все ж для при
щеплення дітям почуття прекрасного у 
нас залишаються невикористаними ба
гатющі можливості. Ось хоч би недав
ній приклад. 9 квітня в фойє кінотеат
ру «Мир» відкрилася виставка робіт 
учнів Кіровоградської дитячої худо*- 
ньої школи. Тут представлено 67 тво
рів по малюнку, живопису, композиції« 
Подія, можна сказати, знаменна в куль
турному житті області. Знаменна, перш 
за все, тому, що така виставка дитя- 
чоі художньої творчості організована 
вперше.

(Закінчення на 4-й стор.).
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НЕЗАБАРОМ В ПУ ТЫ

ЦЕ НАЙМАЛЬОвНИЧІШИЙ 
куточок села. На бере

зі колгоспного ставу роз
кинувся великий парк. Вві
йдеш у нього і замилуєш- 
ся. Крислаті віття дерев 
утворюють зелене шатро. 
А повітря п’янке, наповне
не ароматом квітів.

Колись тут був панський 
маєток. Правда, тепер 
диба 
Старі 
свій вік, розібрали, 
місці 
лі будівлі. Рівними рядами 
вишикувались дерева, оба-

міжколгоспному піонер
ському таборі за три зміни 
побуває понад 450 дітей.

Зараз закінчується підго
товка до прийому першої 
зміни відпочиваючих. При
міщення ремонтують, в

— У таборі буде утворе
но багато гуртків, — роз
повіла під час бесіди сек
ретар райкому комсомолу 
Майя Білоус. — І співаки, 
і танцюристи знайдуть собі 
розвагу. Хто любить фото-

ПАЛАЦ БІЛЯ СТАВУ

і
і
і

са- 
набагато змінилась, 
будинки, які віджили 

на їх 
зведені великі і світ-

біч забуяли квітники.
У це-іі чарівний куточок 

щоліта з’їжджаються піоне
ри з у/сіх шкіл Ульянов
ського району. Цілих три 
місяці не стихає тут весе
лий гамір, дзвенять пісні, 
лунають звуки піонерсько
го гооіяа. Нинішнього року 
школярі також прибудуть у 
с. Вел«ик Трояни, щоб від
почити. зесело провести ка
нікули, набратися сил. В

кімнатах встановлюють тум
бочки, ліжка, шафи, столи. 
Путівки дітям будуть 
даватись 
госпів.

Щоб 
найцікавіше провели 
кули, працівники 
комсомолу також зробили 
чимало. Для кожної зміни 
підібрано ініціативних піо- 
нервожатих, вихователів, 
фізоргів.

ви
за рахунок кол-

піонери в таборі 
кані- 

райкому

ПІДГОТОВКА
V НАШОМУ місті розгорнулася підготовка до 
® піонерського літа. Де б ви не побували — в 
школах, дитячому будинку, штсолах-інтернатах, в 
дитсадках — всюди намічаються заходи, проходять 
інструктажі, приводяться в порядок майданчики. 
Піонери та школярі разом зі старшими товаришами 
складають маршрути походів, готмоть спортивний 
інвентар, туристське сіїорядженняк.

Цікаву подорож зроблять учні дитячої спортив
ної школи та середньої школи № 115. На шкільному 
автотранспорті вони побувають в Криму, де огля
нуть історичні місця, заїдуть в гості до піонерів Сім
ферополя, Дніпропетровська. Запоріжжя, з якими 
позмагаються з футбола, волейболі. баскетбола, по
діляться успіхами в навчанні. Школярі середніх шкіл 
№№ 10 та 12 намітили хороші маршрути по рідно
му краю. Всього з екскурсіях f походах г----- .
участь понад три тисячі 
міста.

Спеціальна комісія по 
разом з профспілковими 
і установ відкривають в

Хто любить фото- 
справу чи 
«Ульдуру, 
відуватиме 
повідні 

гурток юних на- 
На все літо для 

віді- 
художні фільми, є

й

фіз- 
від- 
від- 

гурт-

Новогеоргіївська районна 
рада піонерської організації 
та Хрущовський Будинок 
піонерів провели семінар 
відповідальних за пройе-перед

через дення туристсько-краєзпав- 
степові

ки. Буде 
туралістів. 
піонерів заздалегідь 
брані 
бібліотека, спортивний май
данчик.

Діяльно готуються в Улья
новському районі до піо
нерського літа. Цікаво про
ведуть його юні ленінці.

М. ШЕВЧУК, 
керівник корпун к т у 
«Молодого комунара».

чої роботи в школах райо
ну. Про організацію літніх 
походів, екскурсій £ самоді
яльних туристсько-крає
знавчих таборів при шко
лах розповів вчитель Хру- 
щовської школи № 6 Г. І. 
Б'абич. Інструктор райкому 
комсомолу В. Терещенко 
інформувала про хід III 
Всесоюзної туристсько-крає
знавчої експедиції, присвя-

ДО КІНЦЯ навчання в 
школі залишається не 

так уже й багато днів. Про
йдуть напружені екзамени, 
і пов’ється стежина 
юними туристами 
прохолодні ліси і
простори, через ріки і яри. 
Ранніми райками мандрів
ники зустрічатимуть вмите 
росою сонце, будуть за
слухуватись співом пта
шок. з насолодою вдихати 
аромат степових квітів.

Які маршрути обирати
муть школярі? Безумовно, 
багато експедицій виявить 
бажання побувати на бе
регах Кременчуцького мо- ченої 40-річчю піонерської 
ря, помилуватися його кра- організації імені В. І. Лені- 
сою. оглянути нову елек
тростанцію. Немало марш
рутів проляже по шляхах 
партизанської слави та ін
ших історичних місцях.

Для того, ■ щоб в цьому 
році ще більш організовано 
пройшло туристське літо,

на. Для учасників семінару 
були влаштовані практичні 
заняття: вони напинали на
мети, вчилися розпалювати 
вогнище.

І. КАРАНТ, 
працівник Будинку 
піонерів.повним ходом

10 рідно- і 
візьмуть ' 

піонерйв та комсомольців |

оздорювленню школярів 
орган.заціямн підприємств

_____  _ . цьому ’.році чотири піонер
ські табори в мальовничому куточку с. Онуфріївни 
та на березі водосховища річки Інгулець. Тут за літо 
відпочине близько двох тисяч дітей Крім того, знач
на частина піонерів та школяр ів відпочиватиме в 
таборах піонерського активу, южих техніків, юнна
тів та в спортивному таборі.

Не забуваємо ми і про тих дітей, які влітку за
лишаються вдома. Для них організовуються піонер
ські табори в селищах Димитрово, . Перемога і 
Пантаївка. При всіх школах будуть створені само
діяльні табори і комсомольські клуби. Не менш 
жваво кипітиме влітку життя на "3-х ігрових і спор
тивних майданчиках. Тут зустріжаиимуться футболь
ні команди, шо виборюватимуть звання чемпіонів 
школи, вулиці, двору. Влаштовуватимуться й інші 
спортивні змагання. _

Якнайкраще організуємо оздоровлення дошкіль
нят. В дитячих закладах готуються спеціально від
ведені приміщення, оформляються кімнати розваг, 
обладнуються літні майданчики. Вже виділено кош-_| 
ти для посиленого харчузання та медичного обслу- І 
говування.

Партійні, комсомольські та імшіТ громадські орга- І 
нізації міста готують для юішж зразковий відпочи- | 
нок протягом всього літа.

І. ПДУЛЯНОВ, 
завідуючий Олександрійській міським від
ділом народної освіти.
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У БАГАТЬОХ школах об
ласті створені експеди

ційні загони, які беруть 
участь у III Всесоюзній ек
спедиції, присвяченій 40- 
річчю піонерської органі
зації імені В. І. Леніна. 
Безумовно, поки тривають 
заняття, знайти час для ве
ликого туристського похо
ду чи екскурсії неможли
во. Зате скільки радощів 
чекає школярів під час ка
нікул!

Найкращим відпочинком публіки 
є добре організований по- ” 
хід по рідному краю. Все
союзна експедиція трива
тиме до жовтня, так що 
всі бажаючі зможуть взяти 
в ній участь. Метою похо
дів діти ставлять вивчення 
історії піонерської 
зації своєї 
чи міста, 
природи.

В цьому 
градська обласна дитяча ек
скурсійно-туристська стан
ція створює спеціальні бази 
в містах Кіровограді, Олек
сандрії і Хрущові. В облас
ному центрі юні туристи 
матимуть змогу ознайоми
тися з історією виникнення 
Кіровограда, оглянуть ви
значні місця і пам’ятники, 
відвідають краєзнавчий му
зей. А хіба не зацікавить 
будь-кого з школярів ек
скурсія на завод «Червона 
зірка» та на інші підприєм
ства? Можна буде завітати

школи, 
пізнання

органі- 
району 

краси

році Кірово-

й на одну з кращих в рес
публіці станцію юних на
туралістів.

Не менш цікавою буде 
експедиція на туристську 
дитячу базу в шахтарсько
му місті. Працівники бази 
проведуть дітей на вугле
розрізи, познайомлять з 
передовиками виробництва. 
Туристи побачать процес 
видобування і брикетуван
ня бурого вугілля.

Енергетичну перлину реє- 
і — Кременчуцьку 

ГЕС — покажуть на Хру- 
щовській базі перш за все. 
А потім влаштують огляд 
красеня-міста над сивим 
Славутичем, розкажуть про 
перспективи розвитку міста 
Хрущова. Опісля — захоп
лююче катання на катерах 
по Кременчуцькому морю.

Так, чимало цікавого за
плановано зробити на всіх 
базах області. Всі ці захо
ди розраховані на кожній 
із баз на три дні. За неве
лику плату члени експеди
цій будуть забезпечені всім 
необхідним для відпочинку. 
Бази почнуть працювати в 
першій "половині червня. 
Так що утворюйте загони 
юних туристів і прокладай 
те маршрути до баз! Тіль-

----0-----

' ки треба, щоб у загоні бу
ло не менше десяти шко
лярів, а очолять експедиції 
вчителі або піонервожаті.

Щоб для юних мандрів
ників не було утруднень із 
дорожним спорядженням, 
при обласній станції від
крито прокатну базу. Тут 
можна взяти для користу
вання рюкзаку, сокирки, 
компаси, намети. Та й кон
сультацію завжди можна 
дістати по влаштуванню ек-

спедицій, вибору маршру
тів тощо.

Вирушайте в походи, вчі* 
ться спостерігати природу, 
розуміти її принадну красу! 
Екскурсії допоможуть вам 
пізнати багато таємниць, 
розширять ваші знання, за* 
гартують здоров’я.

В. РИБІНЦЕВ, 
старший методист об
ласної дитячої екскур
сійно-туристської стан- ,
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Люблю тебе, 
мій краю 

Люблю тебе, мій краю, 
Безмежну шир степів— 
Дивлюся і не знаю. 
За що я полюбив. 
Люблю тебе весною,. 
Коли вишневий ЦВІТ 
Полине далиною, 
Мов сніг сріблястий 

з віт.
Люблю красу чудову, 
Дзвінки твоїх пісень. 
Люблю густу діброву 
І світлий літній день. 
Всміхнувся гай до поля 
І щебетом зацвів, 
Люблю твоє роздолля 
І в час осінніх злив. 
Люблю замети білі, 
Що в лісі намело. 
Дерева посивілі 
И засніжене село. 
Даєш усім нам сили, 
У праці і в бою, . 
Моя Вітчизна мила. 
Тебе я так люблю!

Олександр СУПРУН.

— Кого оберемо головою 
батьківського комітету? Мо
же, Леоніда Івановича?

— А то ж кого. Він най
більше підходить...

Ця розмова відбувалась 
не ■ в школі. Батьківський 
комітет вирішили .створити 
у себе мешканці будинку 
№ 6]5 по Комуністичному 
проспекту. Головою обрали 
т. Кривицького, робітника 
заводу «Червона зірка». 
Він до дітей найтепліше 
ставиться. Тільки прийде із 
зміни, і вже, дивись, серед 
юних слухачів: щось розпо
відає, когось відчитує за 
провину.

Новостворений комітет 
потурбувався про те, щоб 
організувати хороший від
починок для дітей. У дворі 
виник зведений піонерський 
загін, головою ради якого 
діти обрали ученицю Кіро
воградської середньої шко
ли № 8 Світлану Фільчен- 
ко. Загін налічує більше 20 
учнів різних шкіл міста.

10 травня мешканці на
вколишніх будинків почули 
закличну мелодію горну, 
дріб барабана. Це з стар
шою піонервожатою Майєю 
Мурашко в гості прийшов 
піонерський загін 6 «Г»

Залишилося зовсім мало роботи. [Це одна—дві опера
ції — і крилата модель злетить у повітря, закружляє в 
небі. Наш фотокореспондент В. Ковпак зняв семиклас
ника Рівнянської школн-інтернату Григорія КВАШУ і 
четвертокласника Жору ЗЕРКЛЛЬ саме в такий «перед
пусковий* момент.

плису середньої школи № 8, 
яки вирішила взяти шеф
ство над зведеним загоном. 
Голова ради загону 6 кла
су Оля Мархіль прийняла 
рапорт від Світлани Філь- 
ченко. В урочистій обста
новці оголошується, що ди
тячий майданчик будинку 
відкрйто.

Потім почався концерт. 
Юні танцюристи виступили 
з кількома номерами, після 
них імпровізованою сценою 
заволоділи 'декламатори. 
Член батьківського коміте
ту робітник горпромкомбі- 
нату побутового обслугову
вання Л. Гриценко ви
словив щиру подяку учням 
за теплу зустріч і концерт.

Піонерський загін, бать
ківський комітет та акти
вісти школи № 8 вже роз
робили план цікавих захо
дів на період літніх кані
кул. Тут передбачено ту
ристські походи-, культпохо
ди в кіно і театр, зустрічі. 
Домоуправління виділило 
спеціальну кімнату для 
піонерської роботи.

Коли закінчиться учбо
вий рік, діти нашого двору 
не нудьгуватимуть без ді
ла. Про те, щоб вони ціка
во провели літо, постійно 
дбатиме батьківський комі
тет, рада зведеного піонер
ського загону.

/ І. БЄЛОКОНЄВ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
10 травня 1962 р., З стор.



Почуття прекрасного формується в школі ПІСЛЯ

СВОЇЙ КОМ- 
еле ВИКО-

(Закінчення).
В нашу мету не входить скрупульоз

ний розбір виставлених етюдів. Це ок
рема тема. Зауважимо тільки — в пе
реважній більшості робіт проступають 
перші проблиски таланту, відчувається 
стремління передати деякі риси нашої 
дійсності. Нехай ці малюнки ще не зов
сім вправні, деякі наївні в 
позиційній довершеності,
нані вони самобутньо, по-своєму. Від
чувається, що учні школи, як і взагалі 
діти, в силу конкретності свого мислен
ня, сприйнятливі до образотворчого 
мистецтва, яке відтворює враження 
життя навколишньої дійсності.

Відрадно й те, що всі 120 учнів шко
ли в тій чй інший мірі розвиваються 
естетично, у них з допомогою вдумли
вих викладачів А, В. Шевченка, Л. І. 
Бондаря, Г. Л. Плісової та інших посту
пово виробляється спо. .ережливість, 
творча уява, почуття прекрасного. 
Схвальної оцінки заслуговують роботи 
Миколи Чернишова, Володимира Бутен- 
ка, Олега Кисельова, Галини Джулай, 
Лариси Яковлевої, Раїси Бандурко, 
Олександра Олійника, Бориса Филимо-

. нова...
Книга відзивів — своєрідне дзеркало 

І який би з записів ви невиставки.
ВЗЯЛИ, КОЖНИЙ в тій чи іншій мірі прой
нятий думкою численних відвідувачів: 
виставка справляє хороше враження, 
подобається. Більше того, дехто вно
сить пропозиції, на які, думається, слід 
зважити. Висловлюється, зокрема, по
бажання зробити цю виставку пересув
ною, щоб вона обійшла всі школи. 
Чудова ідея!

Діти зримо могли б побачити тво-

ріння своїх більш обдарованих ровес
ників, і, як знати, можливо, така наоч
ність спонукала б не одного школяра 
вдумливіше ставитися до малювання, а 
то й серйозно взятися за образотвор
че мистецтво, а значить, розвивати 
естетичні смаки. Про користь від цьо
го говорити не 
гальновідома.

Природно, не 
до малювання, 
Але заняття образотворчим 
вом стимулюватиме труд, в тій чи ін
шій мірі виховуватиме почуття прекрас
ного.

Насторожує інше. Більшість дирекцій 
шкіл, товариші з міськвно та й пра
цівники закладів культури, щоб не пе
реобтяжувати себе зайвим клопотом, 
не дуже-то охоче йдуть на влаштуван-. 
ня виставок дитячої художньої творчос
ті.

В школах існують гуртки малювання, 
значний доробок дитячої творчості має 
Палац піонерів, художня школа. Отже, 
можна й треба частіше влаштовувати 
виставки, особливо влітку, в фойє кіно
театрів. Нарешті, очевидно слід поду
мати і про створення в Кіровограді 
постійної галереї дитячої творчості, в 
якій зібрати кращі твори живопису, 
графіки, скульптури...

Звичайно, тут без допомоги праців
ників закладів культури не обійтися. 
Ми ж поки що є свідками такого ста
новища, коли 
цівники культурно-освітніх закладів зде
більшого не 
дуже часто,

доводиться, — вона за-

всі, хто має пристрасть 
стануть художниками, 

мистецт- 
тій чи

працівники шкіл і пра-

діють рука об руку. Чи 
скажімо, відбуваються зу-
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«МОЛОДОГО КОМУНАРА»?
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педагогів, 
замисли- 

юним ста- 
виховати в

стрічі в школах з членами обласного 
товариства художників? Це — рідкісне 
явище, А вони могли б подати прак
тичну допомогу в організації шкільних 
«третяковок».

А яку значну роль відіграють дитячі 
студії образотворчого мистецтва, якщо 
їх організувати в кожному клубі? Саме 
життя примушує сьогодні 
працівників культури спільно 
тися над тим, як допомогти 
ти людьми великого серця,
дітей почуття прекрасного, залучити до 
мистецтва, виховати хороші смаки, внут
рішню і зовнішню культуру.

Естетичне виховання — складова час
тина комуністичного вихованння. Тільки 
спільними зусиллями, з участю широ
ких кіл громадськості ми зможемо ви
ховати в дітей здібності правильно ро
зуміти прекрасне в дійсності (природі, 
труді, суспільних відносинах, вчинках 
людей), і в мистецтві розвинути есте
тичні погляди, смаки та почуття, потре- 

і здібності брати участь у створен- 
прекрасного у

П’ЯТІІЦ тур чемпіонату республіки з фут* 
бола у другій українській зоні не вніс 

істотних змін у турнірну таблицю. Це ста
лося тому, що лідери зони досить далеко 
відірвалися від суперників і результати ігор 
не змогли вплинути на їх становіїще.

Кіровоградське «Динамо», як відомо, не
зважаючи, на свою абсолютну перевагу, про
грало в П’ятому турі дніпродзержинському 
«Дніпровцю» з рахунком 0:1. Зустріч між 
одеськими армійцями і запорізьким «Мета
лургом» перенесена. Першу перемогу в цьо
му сезоні здобув горлівський «Шахтар». Па 
своєму полі він забив три «сухих» м’ячі у 
ворота херсонського ««Маяка». Півйічнодоне- 
цький «Хімік» виграв у криворізького «Гір
ника» (3:2), а ровенський «Колгоспник» 
у чернівецького «Авангарду» (5:2). Мирна 
закінчилася зустріч «Колгоспник» (Черка
си)—СКА (Київ). Команди обмінялися гола
ми і записали на свій 
очку.

Турнірна таблиця 
такий вигляд:

після

рахунок по одному 

п’ятого туру має

бу 
ні

член Спілим
♦

РЕДАКЦІЇ: В

мистецтві і житті.

В. КРАМАРЕНКО, 
журналістів СРСР.
* ♦

ВІД 
ках, на наш погляд, 
лих питань, що мають певне значення для 
естетичного виховання школярів, 
запрошує педагогів, піонерських 
мольських активістів, працівників 
висловити к свої міркування на 
газети і внести свої пропозиції.

опублікованих нотат- 
порушено ряд назрі-

Редакція 
і комсо- 
культури 
сторінках

Запоріжжя 
Кіровоград 
Одеса (СКА) 
Дніпродзсржинськ 
Ровно
Черкаси 
Північводонецьк 
Київ (СКА)
Херсон 
Чернівці 
Горлівка
Кривий Ріг 
Луцьк
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4:7 
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7:12
4:5 ~ 2 
4:10 2
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залиплі* 
четвір

ці найгірше становище у кіровоградських ди
намівців, хоч вони й знаходяться на другому, 
місці. Адже вони провели на одну гру біль* 
ше і втратили найбільшу кількість очок (^/« 

А якщо враховувати, що у на
ступних двох турах Кіровоград* 
цим доведеться зустрітися з 
запорізьким «Металургом» і 
армійцями Одеси, то станс зро
зумілою відповідальність, яка 
постає зараз перед динамівця- 
ми. Що ж. будемо сподівати
ся. що вони добре розуміють 
ситуацію, і На потрібному рів
ні проведуть наступні ігри.

—0—

1
4
5
4
4 

’ 4
5
5
5
5
5
4
4
4

лідируючі 
лнся на своїх місцях. Але

* ■

*

мент в коридорі, Гудими 
уздріли дику картину: вола- 

і вчепилась 
у палець зубами Віра. Це 
саме досягла апогею драма, 
що розігралась на грунті 
тазів і виварок, виставлених 
Тетяною з ванної, щоб збу
дувати з них барикаду біля 
порогу Віриної кімнати. Од
ним з завоювань цієї битви 
була поява на світ судової 
справи «Про вкушений па
лець».

Щоб не вдаватись в де
тальні описи подібних сцен, 
які трапляються тут-таки 
досить частенько, відішлемо 
читача до Гльфа і Петрова. 
«Вороняча слобідка» з «Зо
лотого теляти» 
змалювання побуту цих во
рогуючих сімейств. Причи
на—та ж: боротьба за жит
лову площу. Т. Геля посвя
тила у свої плани Сашу й. 
Лізу:

— Якщо виберуться Цвєт
кови — ми займсмоДх і ва
шу кімнату, а ви — нашу.

Розширяється фронт ку
хонних баталій, які ведуть
ся роками і ведуться по 
всіх правилах військової 
науки: вводяться свіжі си
ли і поповнення, міняється 
тактика і стратегія. Тепер і 
подружжя Гудими вже не 
свідки, а 
ки подій, 
гонь нині ведеться і по 
нії Гудим — Геля.

Олександр, який шість 
кїв був секретарем первин
них комсомольських органі
зацій і разом з комсомоль
цями нещадно боровся з 
проявами міщанства, тепер 
не з неменшим успіхом і 
завзяттям завойовує право 
на те, шоб почепити у кух
ні вірьовку для сушіння пе
люшок.

Живучий мікроб чвар і 
дріб’язковості зробив свою 
справу. Сміливо вступає те
пер у квартирні сварки і Лі
за.

ЛГТОЗНА, коли вселився у 
квартиру № 29, будинку 

№ 1 по вулиці Дніпровській 
цей небажаний сусід. Не 
одержував ордера на посе
лення, не справляв бучного 
новосілля.

... Немає у нього, як в ін
ших мешканців квартири, 
власного примуса в загаль
ній кухні, своїх рахунків 
за електрику, персонально
го гвіздка під рушник у ван
ній кімнаті й усіх інших ат
рибутів комунального щас
тя.

То з’явиться в образі пов- 
новидної, чорнявої жінки — 
достеменно такому, як в од
нієї з сусідок — Тетяни Ге
лі. То перейме грубуваті то коридор, то 
манери іншого сусіда — 
Володимира Цвєткова. А 
то, знахабнівши, наважи
ться переселитись у гро
міздке тіло профспілково
го діяча Миколи Гелі — 
голови цехкому, слюсаря уп
равління механізації будів
ництва «Кременчукгесбуду». 
Іноді 
Етиснутися 
вертляву фігурку непосидю
чого четвертокласника Ми- 
колки.

Зате ім’я має не одне: 
чвари, плітки, міщанство.

Його вже застали тут мо
лодожони Ліза і Сашко Гу
дими, коли, очманілі від

щастя, примчали сюди із 
своїх гуртожитків, несучи ,да ТетяНа, 'якій 
чемодани і блискучий чай
ник — прощальний дарунок 
коменданта.

Тетяна Геля своїм святим 
обов’язком вважала попе
редити новоселів, що не да
лі. як за отією стіною жи
вуть негідники, яких світ 
не бачив — Віра і Володи
мир Цвєткови і що їм, мо
лодятам, скрутно доведеть
ся через отих «супостатів», 
і що сама вона веде з ними 
боротьбу давню і запеклу.

А дуже скоро Сашко і 
Ліза самі стали свідками 
поєдинків, ареною для яких 
служили по черзі то кухня, 

інші місця 
спільного корис т у в а н н я. 
Якось Ліза побачила Т. Ге
лю за дивним заняттям: та 
з усіх сил розкачувала уми
вальник на кухні, поки той, 
нарешті, не гепнув на підло
гу й не розлетівся на друз
ки.

— Отак! Нехай тепер но
вий купує, — зраділо вигук
нула жінка. Виявляється, 
що вранці Віра Цветкова не 
навмисне розколола уми
вальник, і хоч у той же 
день за свій рахунок відре
монтувала його, сусідка не 
бажала, щоб на цьому й 
вичерпався іпциндент.

Іншим разом, почувши ле

Грає зміна майстрів
МИНУЛОЇ неділі розпочалися 

змагання на першість краї
ни з футбола серед юнацьких 
груп при командах майстрів. 
У чемпіонаті беруть участь 42 
українських юнацьких команди, 
розподілених на 8 зон. Футбо
лісти кіровоградського «Дина
мо» грають у третій зоні, до 
складу якої входять — вінни
цький «Локомотив», черкаський 
«Колгоспник». олександрійський 
«Шахтар» та команда класу 
«А» — чемпіон Радянського
Союзу минулого року київське 
«Динамо».

Перший 
провели на 
перинками 
Вінниці, 
атаками 
цять другій хвилині 
деці? Віктор Петров відкриває 
рахунок.

Після відпочинку натиск гос
подарів поля не вщухає. На 
п’ятдесятій хвилині лівий пів
середній Володимир Арутюнян 
подвоює рахунок, а за шість 
хвилин до кінця гри захисник 
динамівців Іван Андрюїценко 
примушує гостей втретє розпо
чати гру з центра поля. Ціка
ве змагання закінчилося пере
могою кіровоградців з рахун
ком 3:0. Наступну гру днна- 
мівці проведуть у неділю 20 
травня в м. Олександрії з міс
цевим «Шахтарем». рОд1н

£
>

РЕДАКЦІЯ газети «Молодий комунар»
лАпоЛиіШ ПІППІППН ТІ ПЛ’к’Х/Ъ 1

Пї ЕДАКЦІЯ газети «Молодий комунар» разо\г з 
обласним відділом «Оогоздруку» з 15 травня по 

< 25 червня 1962 року оголошують конкурс на кращо-З

з

<
5

<1

го розповсюджувача обласної молодіжної газети на 
друге півріччя 1962 року.

Для громадських уповноважених — переможців 
конкурсу—встановлено чотири індивідуальні премії:

ПЕРША ПРЕМІЯ: путівка в туристсько-молодіж
ний табір ЦК ЛКСМУ «Юність» — для юнака чи 
дівчини, які розповсюдять не менше 300 примірників 
обласної молодіжної газети.

ДРУГА ПРЕМІЯ: путівка на Виставку досягнень > 
народного господарства в Москві — для громадсько- ► 
го уповноваженого, який розповсюдить не менше ► 
250 примірників газети. ►

ТРЕТЯ ПРЕМІЯ: фотоапарат «Зорький» — роз- >
► £ ► ►

типове

матч 
своєму 
були 

Зустріч 
динамівців.

кіровоградці 
полі. їх су- 

залізиичникн 
розпочалася 

На два Д’ 
кіровогра-

повсюджувачу. який охопить передплатою не мен
ше 150 передплатників.

ЧЕТВЕРТА ПРЕМІЯ (дві): особисті бібліотечки — 
для юнака чи дівчини, які розповсюдять не менше 100 
примірників «Молодого комунара».

Матеріали на переможців конкурсу подаються 
райкомами (міськкомами) комсомолу та районними ► 
(міськими) відділами «Союздруку» до редакції га- ► 
зети «Молодий комунар». Термін представлення — 
5 липня 1962 року. Е

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ ► 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» «СОЮЗДРУКУ» £

< В Кіровограді закінчився традиційний весняний мото- 
{ крос, в якому 
І цяти областей

з н і м

<5
і

<'
<1

<1

намагається навіть 
в маленьку,

А

взяли участь кращі мотоциклісти п’ятнад- 
України.

к у: на трасі гонок.
Фото А. ДІБРОВНОГО і О. ПЕТРОВА. А

»

'■

. • • ■ а а> і
ж-д

Вв; 

tXyX-.sv.vl

й

►

■

І

І

■Ж
•X

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кироаоград.

активні учасни- 
Перехресний во- • * — • і ЛІ-

(Наступний номер галети 
«Молодий комунар» вийде 

19 травня ц. р.)
4

ро-
Редактор П. МАРЧЕНКО.

ШШ

ШШ-

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-14, відділів — 50-24.

БК 00182. Зам. № 3134

... Будинок стоїть на новій 
приморській вулиці. І море, 
і вулицю, і цей будинок збу
дували сміливі хороші лю
ди. їх хочеться застерегти: 
будьте пильними, не допус
тіть, щоб у світлі ваші осе
лі проник цей шкідливий, 
огидний мікроб.

Т. БОДНАР.
Хрущов.

л— - — -

В КІНОТЕАТРАХ ЛИСТА
КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 

«Дівчата». Початок о 10 годині 
ранку, 12 та 4 год. дня. 6, 8 та 
10 годині вечора. Для дітей 
«Острів скарбів». Початок о 2 
год. дня. На літньому майдан
чику — «Роки кохання». Поча
ток о 9 годині вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Дівчин
ка, з якою я дружив». Поча
ток о 10 год. ранку, 12. 2 та 
4 год. дня. «Ноель Фортюна»» 
Початок о 6. 8 та 10 год. ве- 
"кінотеатр їм. ДЗЕРЖИН- 

СЬКОГО. Для дітей «Пригоди 
Буратіно». Початок о 9 год. ЗО 
хв. . , "__ д
ша серія — початок о 7 год. 
хв. вечора. Друга серія — поча
ток ‘' лНИМИ
З год. 20 хв. дня. 5 »год. 40 хв- 
та о 9 год. ЗО хв. вечора. На 
літньому майданчику — поча
ток о 8 год. 45 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА»- 
Документальний фільм «По 
східному Криму». /Демонструє
ться без перерви з 10 год. ран; 
ку до 8 год. вечора. Художній 
фІтй>м «Солдати в цивільному 
одязі». Податок о 9 год. 30 хв- 
вечора. -

ранку. «Воскресіння». Пер- 
. 40

об II ГОД., 1 год. 10 хв..

*

Редакція працює з 10 годний ранку до 6 години вечора« 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова-
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