
СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
11 грудня у Великому 

Кремлівському Палаці 
продовжувала роботу 
п’ята сесія Верховної 
Ради СРСР.

З палкою заінтересо
ваністю і глибокою від
повідальністю обгово
рювали депутати на роз
дільних засіданнях палат 
доповіді заступника Го
лови Ради Міністрів 
СРСР, Голови Держпла- 
ну СРСР депутата М. К. 
Байбакова про Держав
ний план розвитку на
родного господарства 
СРСР на 1969 рік і допо
відь міністра фінансів 
СРСР депутата В. Ф. 
Гарбузова про Держав
ний бюджет СРСР на 
1969 рік і про виконання 
Державного бюджету 
СРСР за 1967 рік.

Голова планово-бюд
жетної комісії палати де
путат П. Я. Розенко, 
який виступив із співдо
повіддю на засіданні 
Ради Союзу, навів, зо
крема, цікаве порівнян
ня, яке показує, як гі
гантськи зросла наша 
економіка. У наступному 
році вкладення на капі
тальне будівництво ста
новитимуть 65,2 мільяр
да карбованців. Це май
же в півтора раза біль
ше, ніж країна вклала за 
всі передвоєнні роки, 
починаючи з дня народ
ження Радянської дер
жави.

Проекти плану і бюд
жету схвалюють всі про
мовці, підкреслюючи, 
що вони повністю відпо
відають Директи вам 
XXIII з’їзду партії по по
точній п’ятирічці і наці
лені на підвищення ма
теріального і культурно
го рівня народу, на 
зміцнення економічної 
могутності Радянської 
держави.

Виступи депутатів міс
тять багато конкретних 
пропозицій державного 
значення.

Велику турботу вияв
ляють депутати про вті
лення в життя рішень 
жовтневого (1968 р.)
Пленуму ЦК КПРС. Так, 
на проблемах, поставле
них Пленумом, спинив
ся у своїй промові голо
ва колгоспу «Россия», 
Шатровського району 
Курганської області де
путат О. І. Сочнєв. Він 
висловив ряд пропозицій 
про підвищення якості 
сільськогосподар с ь к и х 
машин, збільшення для 
села поставок будівель
них матеріалів, зміцнен
ня виробничої бази бу
дівельних організацій на 
селі.

Виступ кожного депу
тата пройнятий думкою 
— гідно, новими слав
ними ділами зустріти ве
лику дату — 100-річчя з 
дня народження без
смертного Леніна.

12 грудня на розділь-

них засіданнях палат де
путати продовжують об
говорення проектів на- 
родно-господарс ь к о г о 
плану і Державного 
бюджету на 1969 рік, по
даних урядом.

Схвалюючи проект 
плану і бюджету, депу
тати у своїх виступах від
значали, що все в них 
спрямоване на дальше 
підвищення життєвого 
рівня радянських людей. 
Про це красномовно 
свідчать цифри народно
господарського плану і 
бюджету на четвертий 
рік п’ятирічки. Кожний 
їх рядок — це свідчення 
ленінського піклування 
партії про найвищі інте
реси народу.

Ось лише кілька окре
мих прикладів.

— У цьому році сус-< 
пільні фонди споживання 
в країні становитимуть 
54 мільярди карбованців 
— у середньому « 238 
карбованців на кожну 
радянську людину. Таку 
суму держава затратить 
на пенсії, безплатну ос
віту і лікування своїх 
громадян, на інші соці
ально-культурні видатки 
та різні виплати і пільги 
населенню. В наступно
му році суспільні фонди 
знову значно зростуть.

— Державні і коопе
ративні магазини в 1969 
році продадуть населен
ню на 143 мільярди кар
бованців товарів. Це — 
на 7,5 процента більше, 
ніж у цьому році. Щоб 
було більше товарів, ви
пуск предметів спожи
вання промисловістю на
мічено збільшити на 7,5 
процента, в той час як 
виробництво засобів ви
робництва зросте на 7,2 
процента.

— На 12 процентів 
збільшується в наступно
му році випуск товарів 
культурно-побу т о в о г о 
призначення і на 12,4 
процента — трикотаж
них виробів. Населення, 
зокрема, одержить: 3,9 
мільйона штук холо
дильників і 6,6 мільйона 
телевізорів.

— Майже на 28 про
центів збільшиться в 
четвертому році п’яти
річки обсяг реалізації 
побутових послуг на се
лі.

— На кінець 1969 ро
ку в країні налічувати
меться близько 40 міль
йонів пенсіонерів, у то
му числі 12 мільйонів 
пенсіонерів-колго є п н и- 
ків.

— У Радянському Со
юзі — в країні найниж
чої смертності в світі — 
тепер стоять на варті 
здоров’я населення 624 
тисячі лікарів. У наступ
ному році їх кількість 
збільшиться до 632 ти
сяч.

— У 1969 році майже 
третина всіх дітей до 7

років виховуватиметься 
в дитячих яслах і сад
ках. Витрати держави на 
утримання дошкільних 
дитячих закладів стано
витимуть понад 3 міль
ярди карбованців.

— У наступному нав
чальному році вузи кра
їни приймуть 884 тисячі 
нових студентів; 1 міль
йон 316 тисяч нових уч
нів приймуть технікуми 
та інші середні спеці
альні учбові заклади.

— У четвертому році 
п’ятирічки кількість уч
нів денних загальноос
вітніх шкіл становитиме 
45,7 мільйона чоловік. 
Для них за рік буде збу
довано тисячі нових 
шкіл на мільйон з лиш
ком учнівських місць.

— У 1969 році наміче
но збудувати 116 міль
йонів квадратних метрів 
житлової площі — май
же на 10 процентів 
більше, ніж у цьому ро
ці. По всіх джерелах фі
нансування на це буде 
витрачено понад 13 міль
ярдів карбованців.

— У четвертому році 
п’ятирічки споживання 
електроенергії на селі 
(як на виробничі, так і на 
побутові потреби) зрос
те приблизно на 11,5 
процента, досягши за
галом ЗО мільярдів кіло
ват-годин.

Ці приклади показу
ють, куди націлені плани 
і бюджети Радянської 
держави.

МОСКВА, 13 грудня. 
Сьогодні о десятій 
годині ранку у Великому 
Кремлівському Палаці 
на п’ятій сесії Верховної 
Ради СРСР сьомого 
скликання відб у л о с я 
спільне засідання Ради. 
Союзу і Ради Національ
ностей. Тепло зустріли 
присутні появу в прези
дії товаришів Л. І. Бреж
нєва, Г. І. Воронова, А. П. 
Кириленка, О. М. Ко‘си-' 
гіна, К. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, М. В. Підгорно-* 
го, М. А. Суслова, Ю. В. 
Андропова, В. В. Гриши
на, П. Н. Демічева, П. М. 
Машерова, Ш. Р. Рашідо- 
ва, Д. Ф. Устинова, В. В. 
Щербицького, І. В. Капі- 
тонова, К. Ф. Катушева, 
Б. М. Пономарьова, М. С. 
Соломенцева.

На балконі залу засі
дань — численні гості, в 
ложах — радянські і за
рубіжні кореспонденти.

Головував на засіданні 
Голова Ради Національ
ностей Верховної Ради 
СРСР Ю. І. Палецкіс.

З доповіддю про про
ект Основ земельного 
законодавства СРСР і со
юзних республік висту
пив голова Комісії по 
сільському господарству 
Ради Союзу депутат 
Ф. О. Сурганов.

(ТАРС).

РАПОРТ — У КВІТНІ 1970-ГО.

ЯК ЗАПОВІДАВ
ІЛЛІЧ
ЗВЕРНЕННЯ КОЛЕКТИВУ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ 
БРИГАДИ ТОКАРІВ 2-ГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА» ДО ВСІХ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
БРИГАД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБЛАСТІ

Ми, молоді чериопозорівці, йдучи на- . 
зустріч 100-річчю від дня народження 
В. І. Леніна, повні рішучості внести свій 
гідний вклад у виконання рішень І\ХНІ 
з’їзду КПРС та XV з'їзду ВЛКСМ, бе
ремо на себе такі соціалістичні зобов я- 
занпя і звергаємося із закликом до всіх 
комсомольсько-молодіжних колективів 
підтримати наші починання:

1. Боротися за звання кращої комсо
мольсько-молодіжної бригади ленінсько; 
трудової вахти.

2. Підгримуючи почин москвичів і ле
нінградців про дострокове виконання 
п’ятирічки, виконати п’ятирічний план 
до 7 листопада 1970 року. Щомісячні 
норми виробітку виконувати не менше, 
як па 125 процентів. Боротися за ленін
ську годину — віпрачаїи на виконання 
змінних завдань на годину менше, ніж 
передбачено.

3. ‘Випускати продукцію тільки високої 
якості і здавати її ЬТК з першого пред'яв
леная.

4. Боротися за впровадження НОН. 
підвищити продуктивність праці на 
5 процентів. Кожному членові бригади 
■внести одну рацпропозицію. Зекономити 
ріжучого інструменту на 100 карбованців.

5. Постійно підвищувати виробничу 
кваліфікацію. Кожному другому членові 
бригади оволодіти ще однією професією.

6. Домогтися, щоб робоче місце брига

да стало зразковим по культурі і естети
ці виробництва.

7. Оволодівати ленінською спадщиною, 
підвищувати свій ідейно-політичний рі
вень в гуртках політосвіти.

8. Домогтися, щоб 55 процентів членів 
бригади навчалися в середніх і вищих 
учбових закладах.

9. Кожному членові бригади взяти ак
тивну участь в ленінських суботниках.

10. Бригаді стати колективним ніонер- 
вожагпм 6-го класу середньої школи 
№ 34.

11. Розповсюдити 110 примірників лі
тератури про життя і діяльність В. І. Ле
ніна.

12. Жити, працювати і навчатися як 
заповідав Ілліч.

За дорученням комсомольсько- 
молодіжної бригади токарів імені 
50-річчя ВЛКСМ звернення під- 
іисали Л. ЧЕРЕЗОВА — бригадир, 

БОНДАРЕНКО - групком- 
сорг, Г. РУДЕНКО, М. ШУМИЛО, 
М. ЧУДІ НОВА — члени бригади.

Розповідь про ініціаторів 
змагання читайте 
на 2-й стор.

АБУТЬ, за все життя не одер
жували стільки листів дівчата з 
швейної фабрики. Близько сотні 
різних адрес: з Жовтих Вод 
Дніпропетровської області, зі 
Шполн і Кам’янки Черкаської, 
з Олександрії, Знам'янки, Олек
сандрівни, Устннівки...

«...А ось ще одна радість — виступ «Ла
ди». Народження нового колективу ще раз 
засвідчує любов молоді до пісенної твор
чості. І те, що ви поєднуєте уміло працю 
з мистецтвом, дуже прикрашає вас». Це 
лист від Наталки Костюк з міста Боб- 
ринця.

«Бажаю вам найкращих пісень І успіхів 
у праці», — від Леоніда Спотарука з По
мітної.

«Дорогі ладівціі Дуже розхвилював ме
не ваш виступ, який був приємним, ніж
ним і веселим. Нехай ваша «Лада» завжди 
буде молодою. З повагою і вдячністю вчи
телька Злинської середньої школи М 2 
Клпвдія Шамора».

...Близько тридцяти хвилин тривав теле
візійний дебют одного з небагатьох в рес
публіці жіночого вокально-інструменталь
ного ансамблю «Лада» Кіровоградської 
швейної фабрики. А скільки насолоди ша
нувальникам естрадного мистецтва при
несли дівчата: Алла Болгаренко і Світлана 
Денисенко, Галл Бондаренко, Алла Кон
дратюк і Олена Волощина...

Ще не відточена повністю ансамблева

ЕКЗАМЕН
СКЛАДАЄ
„ЛАДА“

майстерність «Лади», ще не завжди дівча
та впевнено тримаються на сцені. Але лю
бов до праці поріднилася з пізнанням 
гарної пісні. Недарма ж слово «Лада» — 
то ім’я любові.

І тут хочеться навести ще один лист, 
адресований ладівиям. Надіслала його 
Людмила Булуба: «Я вчуся на четвертому 
курсі Олександрійського педагогічного учи
лища і як майбутній педагог можу сказа
ти, що перший екзамен дівчата склали на 
підмінно».

Дівчатам з Кіровоградської швейної фаб
рики — учасницям вокально-інструменталь
ного ансамблю «Лада» справді можна сьо
годні поставити «п’ятірки».

За пісню і працю,
В. ГРОМОВ,

На знімку нашого позаштатного фото
кореспондента Г. Удовиченка — двое о 
«Лади», комсомолки Алла Болгаренко тй 
Ніна Чорнобай.



2 стор.
ЗНАЙОМТЕСЬ: ІНІЦІАТОРИ ЗМАГАННЯ

ЗА
»дми
ПРОХІДНОЮ
КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ 
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ
БРИГАДИ

14 грудня 1968 року

«ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ».

ком по- 
Теодоракіе. 
— однії з 

«категорично 
фашистською

і черзонозорівці розпроща-

Молодив иоиупар

Перш за все, танці,

ОБЕРЕЖНО: ТАНЦІ!

У кожної людини своя 
біографія. Є в ній значні, 
вагомі епізоди, по яких, ніби по віхах, пролягла до
рога життя. 1 кожного разу, коли повертаєшся в дум
ках до минулого, обов'язково зупиняєшся на тих ві
хах, бо вони — суть прожитого, червоні дати в жит
ті людини.

Різні біографії і в токарів з комсомольсько-моло
діжної бригади Ліди Черезової. Але є у них багато 
спільного, що єднає колектив. І коли б вони писали 
разом свою робітничу біографію, то спільними віха
ми в ній було б:

соціальне походження — робітник, 
професія — токар, 
чи є членом ВЛКСМ — так, бригадир — кандидат в чле

ни КПРС,
місце роботи _ ордена Трудового Червоного Прапора за

вод «Червона зірка»,
нагороди — Пам’ятний червоний вимпел ЦК ЛКСМУ на 

честь 50-річчя ВЛКСМ,
звання — бригада комуністичної праці, колектив імені 50- 

річчя ВЛКСМ.
Підпис: Лідія Черезова — бригадир, Катерина Бондаренко 

_ трупкомсорг, члени бригади: Марина Шумило, Галина Ру
денко, Алла Кударснко, Марія Чудінова, Петро Дашков- 
ськіїй, Клавдія Петренко.

Така їх спільна біографія. Чверть доби вони пи
шуть її щодня разом тут, в другому механоскладаль
ному цеху. Біля заводської прохідної вона почина
ється о сьомій тридцять ранку (перша зміна), о чет
вертій годині дня (друга зміна), о двадцятій хвилині 
на першу (третя зміна). Звідси, з воріт прохідної, 
розходяться після зміни їх дороги, щоб назавтра 
знову звести їх під дахом механоскладального.

Хай це буде ранком. На початку восьмої плине до 
заводу людський потік. Йде на зміну робітнича сім’я 
«Червоної зірки». Кадрові і молоді робітники, учні, 
які тільки-но набувають спеціальності. І серед них 
вони — токарі з комсомольсько-молодіжної. Разом,

як завжди, йдуть Марина Шумило, Катя Бондаренк 
і Алла Кударенко. Разом вийшли з гуртожитку, Ра 
зом підійшли до прохідної. Тут зустрілася і решт 
членів бригади.

Привіталися й не встигли ще обмінятися нопинами, >- 
звернули погляди на Мілу Березневий. Бо на її оил * * 
писана радість. А та не чекає, поки дівчата відгадаю

— Виходжу заміж... _ ... . „ кл-вим
Подруги не розпитують, — не раз бачили Мілу ’ ‘

солдатом. А Марина Шумило не втерпить, щоб пе прос 
ти: «Ви солдати, ми ваші солдатки». „

Незабаром хлопець відслужив і забрав Мілу в далекі крг .
У бригаду прийшов демобілізований воїн Петро 

Дашковський. З армійським запалом взявся юнак за 
визчення токарної справи. Майстер Олександр Гри
горович Краснов часто говорить бригадирові:

— Добра зміна прийшла до вас у бригаду, Лідо.
Ось і зараз він зібрав зміну на п ятихвилинку. 

Влучно придумав хтось — п’ятихвилинка! Знав, на
певне, який ю цінний робочий час. Майстер коротко 
проаналізував роботу за вчорашній день і дав нове 
завдання: Марині обробляти шківи, Ліді — «вінчик». 
Сьогодні й Петро буде самостійно виконувати опе
рацію, а скоро йому вже й розряд присвоять. Одер
жали токарі в кладовій інструмент, і приступили до 
роботи. А коли закінчилася зміна, майстер похвалив 
Марину:

— Молодець, дочко. Шістдесят шківів — це щось 
та значить.

Взагалі він скупий на похвалу, Олександр Григорович. І 
тим вона цінніша, що заслужена. Діда Черезова добро па
м’ятав його перше сте «молодець, дочко». П’ять років тому 
прийшла на завод з профтехучилища. Олександр Григорович 
не відходив від верстата, за яким працювала дівчина. Розу
мів, як то важливо дати молодій робітниці вчасну пораду, 
вселити впевненість. Буває ж так, що початківець розгублю
ється від перших невдач, нервує, а від того й робота не ла
диться. Майстер Краснов до новачків особливо уважний. А 
потім, коли до них приходить досвід і вміння, «випускає в 
світ».

В цеху — коли зайдеш, то зліва — горять на по
лотнищі слова: «Тут працює бригада імені 50-річчя 
ВЛКСМ». Про своє високе звання молоді токарі ні
коли не забувають. I якщо треба до тих слів, що на 
полотнищі, розшифровка, то ось вона: план дев’яти 
місяців бригада Лідії Черезозої виконала на 146 
процентів, у змаганні на честь ювілею комсомолу 
колектив зайняв друге місце. А сьогодні молоді то
карі стали на ленінську вахту. Сьогодні їх слово 
звернене до всіх молодих робітників промислозих 
підприємств області: 100-річчю від дня народження 
В. 1. Леніна — гідну зустріч.

... Закінчиться зміна, 
ються за прохідною:

— До завтра.
їх поведуть дороги 

По суті, токарі будуть 
біографію, в якій так тісно переплітається особисте і 
громадське. Бо то невід’ємні частини їх робітничого 
життя. І залік, який днями повинна скласти Ліда Че
резова в технікумі сільськогосподарського машино
будування, й іграшка, яку принесе своєму синові 
Клава Петренко, і суперечки в гуртку «Кругозір», 
який всі вони відвідують.

додому, в кіно, в технікуми, 
продовжувати писати свою

В. ГАНОЦЬКИИ, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград, 
завод «Червона зірка», 
2-й механоскладальний цех.
На фото: токарі комсомольсько-молодіжної брига

ди Лідії Черезової.
Фото О. КОБЦЯ.

До кінця цього року 
глядачі нашої області 
зможуть подавитися не
мало-цікавих вітчизняних 
та зарубіжних Філь™в- 

■ Л Як завжди, в груди- 
репертуарі є фільми, 

понсвячені боротьбі радян
ського народу з німецькими 
фашистами. __.пгл- До Москви — всього 
тпидцять кілометрів. Мч* ЇЇУли спалює карту: во
на більше не потрібна. По 
заду Москва - відступати 
ц?кудн. Це епізод з нового 
ЙьТЛОР<ЗАСНАМИ МОСК- 
на» Фільм розповідає про 
героїчну Оборону Москви 
316 стрілецькою дивізію, 
яка згодом стала 8 гвардій
ською імені Панфілова В 
голі генерала Панфілова 
знявся відомий актор Все
волод Санаєв. Баурджант 
Момиш-Улн грають два ак
тори: народний артист Ка
захської РСР Каукен Кєи- 
жетаєв та Асанбек Умура- 
лігв, заслужений артист 
Киргизької РСР.

Фільм знято за мотивами 
книг і матеріалами Баурд- 
жапа Момнш-Ули.

На фото внизу — кадр із 
стрічки «За нами Москва», ф Студія «Беларусьфільм» 
випустила нову кінострічку 
«ІВАН МАКАРОВИЧ». Іва
ном Макаровичем назива
ють тринадцятирічного хлоп
чика Вашо, який залишився 
у війну сиротою і, не по ро
ках мужній, починає своє 

В ролі 
— Вітя

ках мужній, 
самостійне життя. 
Івана Макаровича 
Махонін.ф Остап Бендер з книги 
Ільфа і Петрова став героєм 
фільму «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ», 
знятого на кіностудії. «Мос- 
фільм» режисером 
лом Швейцером, 
двосерійний. ” 
Бендера грає один з кращих 
акторів Ленінградського Ве
ликого драматичного театру 
Сергій Юрський. Популяр
ний кіноартист Леонід Ку- 
равльов знявся в ролі Шури 
Балаганова. Паніковського 
грає артист театру Образ, 
цова Зіїїовій Гердт. В ролі 
«підпільного мільйонеоа» 
Корейка — Євген Евстиг
неев.

ф Кіпомитці вже не раз 
"Зверталися до творчості 
М. Горького. «З НУДЬГИ» 
— чергова екранізація одно
го з оповідань М. Горького, 
здійснена на кіностудії іме
ні О. Довженка режисером 
Артуром Войтецькнм. У го
ловній ролі _  талановита
актриса Майя Булгакова, 
добре відома глядачам по 
кінофільму «Крила».

Михай-
Фільм — 

Роль Остапі

а Людям села прнсіл-., 
нкй грузинський фільм -вс 
ЛИКА ЗЕЛЕНА ДОЛИНА? 
У головній ролі — зас.,.' 
жепий артист Грузинські 
РСР Давид Абашідзе [і! 
И кінофестивалі респуб,;. 
Закавказзя та України «« 
лодиіі режисер цій картяи й 
М. Кокочашвілі нагороді, 
ний дипломом за кращу 
жисерську роботу.

♦ ♦ »
Про сучасну молодь 

розповідають нові філу, 
ми соціалістичних країн.

ф Автори ПОЛЬСЬКОГО 
фільму «ПРИГОДА У ПОР- 
ТУ» дошукуються причин 
які довели юних правоти/

рушників до трудової коло
нії. Образи героїв створені 
за справжніми біографіям«, 
0 Інтернаціональна друж- 

ба молодих — тема фільм*.* 
«МОЯ ПОДРУГА С1БІЛ- 
ЛА» (НДР). Ось що гово
рить про цей фільм один Із 
авторів сценарію Руді 
Штра-ль: «Я проти стандар
ту в туризмі 1 за несподіва
ні пригоди і події. До того 
ж... незвичайна поїздка Сі- 
біллн дала мені можливість 
показати у фільмі, що, 
окрім великих офіціальних 
подій, між громадянами на
шої республіки і Радянсько
го Союзу відбуваються не
зчисленні щоденні зустрічі, 
зустрічі сусідів. Один допо
магає іншому, радіє разом з 
ним, і разом вони влашто
вують чудові свята...»

ф У 1964 році студія 
«20-й вік, Фок» (США) зня
ла фільм «ГРЕК ЗОРБА», 
який з великим успіхом де
монструвався в багатьом 
країнах світу. Зараз фільч 
вийшов і на наші екрани. 
Це розповідь про просин 
людей Греції, про їх муж
ність і гідність. Музику до 
фільму написав славшій син 
грецького народу 
знтор Мі кіс 
«Грек Зорба» 
фільмів, які 
заборонені» 
хунтою.

її СЦЕНІ грає* естрадний оркестр.
Якийсь хлопчисько надривно поси

лає в зал слова модної зарубіжної пі
сеньки. А в залі шарварок: з десяток 
хлопців і дівчат скачуть у вузькому ко
лі, безладно розмахуючи руками, одчай
душно тупочучи ногами, ніби хочуть про
валити підлогу. І над ними воронням 
злітають захриплі п’яні вигуки. --------- ,л „ииАОГ

Це—вечір танців 1 відпочинку у Мало- рити», даси йому чи ні 
внсківському районному Будинку куль- -------  —« ...
тури. І такі вечо
ри — не прикрий ви
няток. Так було тут 
місяць тому, тиж
день тому, вчора... 
Підпивши, хлопці 
часто заводять бій
ки прямо в залі. Яка 
може бути мова про відпочииок, естетику 
поведінки чи хоча б елементарну чемність?

Недавно стався такий випадок. Віктор 
Трофимов, танцюючи з дівчиною, раптом 
дав їй ляпаса. Причина: та не захотіла 
вислуховувати вульгарщину, вдихати го
рілчаний перегар, що густою хмарою 
йшов від нього.

Дівчина одержала ляпаса від хлопця... 
Поряд були теж дівчата та хлопці, але 
жоден пе заступився за скривджену, не 
закликав хулігана до порядку. Гірше — 
знайшлись такі, котрі підтримали його, 
мовляв, хан не вередує. Хтось із гурту 
таки кинув порушникові слова правди у 
вічі. У відповідь — стусан. 1 так вже 
повелося на танцях — мовчать або під
тримують хуліганів, а слово проти — і 
потрапиш и число потерпілих.

Анатолія Васильченка, шофера автоко
лони № 10038, теж рідко можна побачити 
в тверезому стані. 11а танцях він здобув 
собі завидну популярність, — організатор 
бійох номер один. Ось і недавно вдарив

у залі юнака, молодшого себе. Так, без 
причини, вдарив — і все. Поряд були 
товариші, друзі, та ніхто не зупинив.

Байдужість, бездушність (боляче про 
це говорити) прижилися серед хлопців 
і дівчат. Га не лише вони. Залякування 
теж примушують «не помічати» порушни
ків норм громадської поведінки. Приче
питься котрийсь із проханням: «Дай заку- 

_ - - — рити» даси “ему а в|н ужс Пр0.
Будинку куль- понуе вийти «за вугол». Нікого не дн-

вують такі картини: навколо Будинку 
культури бійки, а в залі спокійнісінько 
танцюють пари.

Та нещодавно 1 цю «традицію» пору
шили, Комусь прийшла в голову ідея 
«розплатитися» тут же, в залі. Того ве
чора відвідувачі танцювального залу ста
ли спідками такої картини: в одному 
кінці — танці, а в другому — бійка. По
ряд вживаються культура І безкультур’я, 
»Е“*0/»' хуліганство. А над всім цим 
хрлодна байдужість культпрацівників Бу
динку культури. у

Не раз доводилося мені чути їх напі
кання на невихованість молоді. Та чи не 
кестп^ЬІЛі’а“ “ ЦЬОМУ? ЕстРаАниіі ор
кестр тільки гі грає падшвидкі танці ти
пу твіст і шейк. Танців цих у Малій Вис- 
ці не знають, показати нікому — в ре
зультаті потворні пародії, супроводжува
ні дикунськими вигуками або словесами 
з вуличного жаргону.

Чому б, скажімо, культмасовнкові Бу
динку культури не показати молоді, як

танцювати,хоч би той же таки твіст чн 
шейк? Володимир Шубарін он як попу* 
ляризуе їх з екрана телевізора! А якою 
культпрацівники цього не можуть зроби* 
ти, то, вибачайте, хай оркестр грає тс* 
Що до вподоби більшості, а не окремим. 
Як правило,, шейк «виконують» одиниці, о 
основна маса стоїть, чекаючи вальса. 
Ось тут бн й шукати причину поганої 
поведінки МОЛОДІ.

Не розуміють в Будинку культури й ін
ше: танці не для то- ; 
го, щоб покрасува
тися новою кофт«- і 
НОЮ ЧИ КОСТЮМОМ; 
і не для ТОГО, ш°э 

накричатись до хри
поти, скинути з себе 
зайві кілограми.

. ">пці, — це відпочинок. Куль
турний відпочинок. Та культури тут якраз 
і бракує, в перервах між танцями 
рідкі тут ігри, вікторини. Чому б, скажімо, 
для переможця гри не виконати танень 
за його бажанням? Не обов’язково ж да- г 
РУвати оті дешеві дитячі іграшки, які Г 
потім не знають куди приткнути. ■

А як псує настрій роздягальня? •** 
директор Будинку культури Володимир 
• уз, ні відповідаюча за проведення тан- | 
Ців Раїса Іванова не подбали, щоб бу- 
ло куди повісити пальта. їх скидають 
прямо на стільці в залі. А потім, ЙДУЧН 
додому, одягають зім’ятими.

Не турбує, це видно, і Маловисківськин 
райком комсомолу. Восени прн районно
му відділенні міліції організували моло- ■ 
діжний оперативний загін. 'Та недовго |і 
він проіснував. Райком ие підтримав іН 
справу. А там же знають про порядки, 8 
вірніше, безпорядки на танцях.

В. ДНІПРОВЕЦЬ. і
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На стрімкій скелі стоїть дуб, а біля нього- 
калнна з пломеніючими кетягами ягід Дуб 
ніби пригорнув, ніби обійняв своїм Гіллям 
ніжну калину, і в променях сонця вони так 
схожі на хлопця і дівчину, що вийшли на 
скелю та так і спинилися над річкою.

— А воно так і е, — стверджує дев’яностоліт
ній дід Трохим, дивлячись СВОЇМИ ВИЦВІЛИМИ, 
колись карими, очима у степову далину, у сн- 
ву далеч літ, і починає свою розповідь.

— Гляньте на скелю, — мовить він, і аж 
тепер я бачу диво. Скелі всі скрізь сірі, а ця, 
на якій ростуть і калина, і дуб, 
вона від верхів’я і аж до води, 
хвиль річки...

— Неначе кров,
— А воно так і ____
...В дуже далеку давнину _ 

гай. Дуби і явори, ясени і клени, осокори і 
густа вільшина обступили глибокий яр. Яром 
бігла до Висі невеличка, вузенька неспокійна, 
пічно з жалем І скорботою річка Надлак. 
Може, тому з жалем, може, тому неспокійна, 
що повнилась не дощами і підземними вода
ми. а іншими невенхаючимн джерелами — 
людськими слізьми...

Неделеко від річки, на просторій галявині 
гаю білів палац. В тому палаці жила молода 
пані. Все вона мала: І зелені гаї, і неозорі 
степи, гурти худоби, незліченно птиці, золото 
іі срібло, тисячі кріпаків, а щастя не мала, 
її чоловік, старий полковник, загинув у ту
рецькому поході. Не минуло й тижня, як по
ховала його — і зразу ж до неї почали жени
хатись. Просили руки і старі, і молоті. Той 
багатий, а той ще багатший. Той обіцяв в 
Умань забрати, той у Черкаси, той у Київ, а 
сивий генерал — у самісінький Петербург. Але 
примхлива вдовиця всім відмолила. Не ваби
ли її ні Умань, ні Черкаси, ні Київ, ні Петер
бург. Ще за життя чоловіка набачила горда 
пані в полі - хлопця, парубка-кпіпака на 
ймення Степан, на прізвище Явір. В того Сте
пана очі — блискавиці, хода — земля гнеться, 
пісня, як кришталь, а сміхом своїм засліплю
вав сонце.

Як вона зраділа, що куля не минула її чо
ловіка, що вернувсь він у маєток 
ченому ридвані, а у чорній труні, 
й пг>о людське око?

Ледве дочекалась, коли далекі 
родичі і всі осоружні женихи — і 
І ті, що з них сипався пил, — залишили має
ток. Прибралася, як на весілля, як на най- 
пишніший бал. прибралася у найдорожчий 
одяг, сіла на коня, виїхала в поле.

Зневаживши все панське, затамувавши по
горду. опинилася там, де Надлак виривався з 
обіймів зеленого лісу, де починалася густа 
пшениця, біля неглибокої криниці. Там пару
бок у полотняній сорочці, в полотняних шта
нях, в солом’яному брилі, з напрочуд гарним 
обличчям, кухликом із листка подорожника 
пив холодну джерельну воду. То був Степан, 
Степан Явір.

Блискавкою - поглядом з подивом глянув 
на пані, так схожу на весняну квітку — білу 
лілею у платті білого шовку, в оксамитових 
червоних сап’янцях. Легка і прекрасна, зіско
чила з коня і рушила до нього.

І він ще більш здивувавсь, завмер, почувши 
від неї повні жаги слова:

— Степане, Степаночку, я люблю тебе! Гп 
в мене забрав сон, ти в мене забрав спокій, ти 
травневою бурею увірвався у моє життя, я 
жити без тебе не можу. Благаю тебе — одру
жися зі мною. Все буде твоє: маєток, степи, 
вороні коні, і золото й срібло, кріпаки — все 
тобі віддам, — лиш дай мені твою красу, дай 
мені твої дні й ночі, дай мені свій погляд- 
блискавицю, дай мені свій усміх, серце твоє, 
дай мені твою любов, одружися зі мною, Сте
пане!

Хлопець спохмурнів, як
та не розгубивсь:

— Не одружусь, пані!
— Я молода! Я гарна!

нів-ясенів!
— Не одружусь, пані!
Вона стала темніша від
— Закую в кайдани, посаджу

згною в Сибіру!
— Не одружусь, пані!
— Чому?!
— Не мені, кріпакові, стати паном 

братами. Не мені виповнювати Надлак 
ськнми сльозами.^Та й _не звик, не вмію 
водушить. --- 
іншої, до такої ж,, як

— Що дасть тобі твоя любов, божевільний?!

И ЦН,
і дуб, червона-чер-
- г:д:і, до голубих

— кажу я.
е, — захмарюється дід...

г в степах був
і і

не в золо- 
Не тужила

й близькі 
жовтороті/

день перед грозою,

Я народжу тобі сн-

осінньої ночі; 
на палю,

над 
люд- 

____ ____ ______ Л___  кри- 
Не тебе люблю. Стежку топчу до 

і я, кріпачки з мого

В горі посивієте, в горі зги
нуть і ваші діти... — Знаю... 
Добре знаю... Л ти, пані, якщо 
любиш мене, якщо не погорду
вала заговорити зі мною, про
шу тебе — залиш у спокої нас, 
не руйнуй нашого щастя!

— І ти називаєш щастям со
лом'яну хату, що вгрузла стіна
ми в землю? Важкий сери.’ 
Черствий шмат хліба?

— Я дівчину зву своїм щас
тям. Солом’яну хату вона уквіт
чає зіллям, рутою-м’ятою, по
лотняними рушниками, піснею 
звеселить мене в полі над 
серпом, з нею мені й черствий 
шматок хліба буде солодким!

— А-а-а-а! — осіннім вітром 
застогнала пані. Зневажена, 
обурена, люта, скочила на ко
ня, вдарила його нагаєм, змією 
полетіла у маєток...

...Ввечері Степан біля вербниі, 
біля неспокійного Надлака че
кав свою Катрю. Стомлена, з 
обважнілими від снопів рученя
тами, поспішала до ньою сте
жиною, впала на його груди, 
задорила до нього голубими 
очима, пташиною защебетала 
до нього Катря, Катруся Чорно
бривець...

І забула ось усе лихо, — 
Степан не хотів тривожити свою 
наречену пташину. І затих 
шумів очерет, І стояла ніби на 

. - —„г,...... Та й
стрепенулась! Стрепенулись й вони, — під го
рою почулись удари копит, а згодом чийсь 
нелюдський крик...

...Не спала й пані. Рвала й ламала квіти з 
вазонів, розбила дорогоцінну люстру, відшма
гала нагаєм управителя.

Моторошна тиша настала в палаці. Всі доб
ре знали вдачу пані. Управитель, передчуваю
чи лихе, благав усіх богів, молився й хрес
тився, щоб не зігнала гнів на ньому. Руку 
мала тендітну, але дуже важку. Не один 
слуга мав пам’ятку на все життя — посинілі 
шрами... Молитви не допомогли — покликала. 
Лисий, тремтячий, впав перед нею на коліна, 
потягнувся до руки поцілувати. Шарпнулась, 
зашипіла:

НАША СУДЬБА Ця пісня одержала першу премію на Всесо
юзному конкурсі на кращу комсомольську 
пісню, присвячену ВО-річчю ВЛКСМ.

і

Надлак, і не ..... .......
чатах їхня добра подружка-вербиця*.

— Встань, слинявий виродку!
— Встаю, встаю, ясновельможна...

— Мовчи! Ти знагш Степана Явора?
— Того гайдамаку?

— Якого гайдамаку?
— Ного всі так звуть. Його ж батько 

шаблюкою ходив в Умань із Залізняком...
— Годі, здохлятино! Тут всі гайдамаки! 

якою дівчиною кохається Степан?!

З

З
—- С, б така, Катря Чорнобри іець. її калиною 

всі звуть, та ще й червоною.
— Червоною калиною?
— Гарна вона дуже.
— Краща за мене?
— Ти, пані, краща,
— Старий смЬрдючнй пес, тн звик мені лес

тити! Зараз скажи правду: хто з нас кращий 
— вона чи я?

— Якщо правду, то гарна й тн, гарна й во
на.

~ Годі! Бери гайдуків — і до її хати, до 
її батьків. Хату спали, старих — в огонь, а 
її на п.р::.-н| привели, притягни до мене. Я 
хочу її побачити. я хочу її роздивитись, я за
душу її отут своїми руками!..

...Солом’яна стріха спалахнула смолоскипом, 
з вулиці почувся плач, стогін.

— Степаночку! Це в нас пожежа, цс мого 
батька мучать, цс моя мати голосять! — сіп
нулась Катря і подалась на стежину.

Степан перейняв, схопив її:
— Катре! Це по твою душу! Не лам! Не 

дам! Не лам тебе змії! Втікаймо. Катре?
Бігли піщаним бродом через Надлак. Біглп 

пшеницями й житами. Втікали й втікали.А за 
ними — погоня. На запінених конях гайдуки 
і пані в тому ж білому платті, а сама не бі
ла, сіра під люті. Вчепилася в гриву коня і в 
божевільному маренні уявляла, що то — ді
воча шия. «Задушу! Задушу! Задушу!» — 
клялась сама собі.

А коли піднялось сонне, вона першою помі
тила втікачів і захрипіла:

— Он вони, над Виссю, на скелях!
Степан І Катря, палаючи від втоми, від 

спраги, від вогню у грудях, із зраненими, 
геть збитими ногами, задихані, зупинились на 
скелі. Перед ними з півночі біг Тікнч, вирую
чий грізний Гірський Тікнч, зі сходу — кала
мутна й гнівна Велика Вись, а там далі по
над борами, понад вбогими кріпацькими ха
тинами. що ластів’ячими гніздами зіп'ялись 
на урвищах, на глинищах, широчіла сумна, 
зажурена й запечалена Синюха.

І верби над берегами гілля простягнули до 
них — ой не дістати, — І плачучи, схилили їх 
над водою.

Погоня наближалась, І Катря вхопила Сте
пана за руку:

— Степане, Степаночку, вбий менеї Бо та 
змія зацькує псами, закатує нагаямн, заду
шить своїми пазурами, спалить на вогнищі!

Степан рвучко нахиливсь, підняв важкий ка
мінь і... опустив його додолу.

— Степаночку! Я ж прошу тебе—вбий мене!
— Катре, Катрусю, прости мені. Я нікого не 

вбивав, не вб’ю і тебе!
— Прощай, Степане! — поцілувала його в 

уста, рвонулась на край урвища — і головою 
вниз на каміння!

...Пані наздоганяла Степана, він, як 
птах — зі скелі головою вниз до Катрі...

...— Отоді — сказав дід Трохим, — почерво
ніла сіра скеля від крові хлопця й дівчини. 
І не можуть її змнтн пі дощі, ні сніговиці...
ніла сіра скеля від крові хлопця й дівчини. 
І не можуть її змнтн ні дощі, ні сніговиці... 
Отоді люди й посадили дуба, а біля нього ка
лину. Ніщо не росте на скелях — ні чіпкий 
шпориш, ні гіркий полин! А дуб І калина при
йнялись, виросли, отак і стоять, як вірна па
ра... Як хлопець і дівчина...

Микола СТОЯП.

Для Київського телецентру
Ждановськнй завод тяжкого 

машинобудування приступив 
до виконання замовлення Ки
ївського телецентру. Тут за 
новою технологією — холод
ною штамповкою з подольшим 
електрозварюванням — буде 
виготовлено близько трьох кі
лометрів труб великого діа
метру для телевізійної вежі.

Проектанти — співробітники 
Державного проектного ін
ституту «Укрпроектсталькпн- 
сгрукція» передбачили будів
ництво унікальної споруди 
висотою 380 метрів. Вперше

у світовій практиці для най
більш навантажених елемен- 
тіз-поясів вежі використо
вують високоміцну сталь. Всі 
конструкції будуть прилягати 
одна до одної без накладок і 
болтів: стики несучих кон
струкцій і решти з’єднань зва
рять спеціальні автомати.

Ажурний суцільнозварний 
велетень намічено монтувати 
знизу. Розмістивши монтаж
ний майданчик біля підніж
жя, спочатку складуть верхів
ку, а потім, по мірі готовнос
ті, потужними домкратами

будуть висувати сталеву вежу 
в потрібне положення. При 
такому способі створюються 
умови для механізації робіт, 
підвищення якості складання 
металоконструкція і налагод
ження устаткування.

Коли головний телецентр 
Києва стане до ладу, Радян
ська Україна збагатиться 
трьома програмами чорно.бі- 
лого та однією програмою ко
льорового телебачення, уль
тракороткохвильовими та ін
шими видами радіомовлення, 
набагато розшириться радіус 
теле-І радіопередач.

Олексій ШКАРБУН, 
кореспондент АПН.

Музыка А. ПАХМУТОВОЙ
Эмргиыа.ме ьатяяябая

Слова Н. ДОБРОНРАВОВА

праіь
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У ггас хо-ра-ша-я па-мягь

5иТЬ-СЯ ,

У нас хорошая память, — 
Живые забыть не смеют 
Погибших за наше дело, 
У нас нет иных святых.
У нас есть твердая вера, — 
Весь путь, что судьбой отпущен, 
Пройти мы сумеем честно, 
И жизнь не сломает нас.
У нас рабочие руки, 
Мы подвигу знаем цепу 
Суровое наше время 
Мы нашим не зря зовем. 
Мы взрослыми стали рано, 
Но в сердце бушует юность,

на снэ-чупри-дут дру-ы-а

II небо 
Синеет
У нас нелегкий характер, 
Мы ложь не прощаем людям, 
Мы верим делам негромким, 
А звонких не терпим фраз. 
У нас счастливые судьбы, — 
Мы знаем любовь и нежность... 
В борьбе мы себя сжигаем 
Во имя такой любви!
Мы верим в свое бессмертье, — 
Когда мы устанем биться. 
На смену придут другие, 
Моложе и лучше нас.

ПІД ВИСОКЕ.
ЛЕЙПЦІГ, ВАРШАВА...

Два роки в Підписоцькій се
редній школі існує музей імені 
В. і. Леніна. В його експозиції 
— фотодокументи, мемуари, тво
ри вождя, надіслані з різних 
міст нашої країни; Музей має 
своїх кореспондентів у Лсйпцігу, 
Варшаві, Празі;

До ради музею входять два
надцять учнів. Очолює її комсо
молець Володимир Могильнії- 
ков. Директор — викладач істо
рії Д. І. Фартушняк.

Д. ПЕТРЕНКО.
ІІовоархапгельський район.

ЯК ЗНАЙТИ СЕБЕ?
Як знайти себе?.. Таке запи

тання псе частіше і частіше
[------------------------------------------

мо-ло-же и щу'-ие нас, 
мечты высокой 
в земных гл аз ах.

НА шкільній орбіті
турбує десятикласників Зибків- 
ської середньої школи. Тому іі 
не випадково тут майже щомі
сяця влаштовуються зустрічі з 
колгоспниками місцевої артілі, 
студентами. Ось і цими днями 
учні мали цікаву бесіду з секре
тарем паотійної організації кол
госпу «Путь Октября» О. Ф. 
Гладнсвим.

Олексій Федотович розповів 
завтрашнім випускникам про іс
торію своєї артілі, поділився 
планами про докорінну перебу
дову села.

І. МОРОЗОВ.
с. Зибке 
Онуфріївського району.

НІМЕЦЬКИМ ДРУЗЯМ
На тому тижні учні Севсрннів* 

ської восьмирічної школи зу
стрілися з колишнім випускни
ком Михайлом Грибачсм, який 
цього року демобілізувався з 
армії. М. Грпбач служив у 
Групі радянських військ у Ні
меччині, був па зустрічі з ні
мецькими піонерами.

Німецькі школярі передали че
рез Михайла його юним одно
сельцям подарунки іі свої адре
си.

Піонери Севсринської школи 
написали у відповідь колектив
ного листа.

А. КИРИЧЕНКО. 
-Кіровоградський район.
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Сцена о? й
написав
директор...
Щодня з під’їзних ко

лій експериментального 
підприємства — Кремге- 
сівського заводу вапня
но-кремнеземистих ви
робів у різні куточки 
країни відправляються 
десятки тонн сегментів.

Що це за продукція, 
на які вона йде потре
би?

Науково - хронікальний 
фільм «Збірна теплова 
ізоляція», який учора 
для глядачів України по
казала * Кіровоградська 
студія телебачення, дав

вичерпні відповіді на ці 
запитання.

З фільму було цікаво 
дізнатися про якісно но
вий матеріал, що знахо
дить все ширше застосу
вання для теплової ізо
ляції будівельних кон
струкцій споруд, гаря
чої поверхні різних теп
лових агрегатів і трубо
проводів...

Замінивши малоефек
тивні теплоізоляційні ма
теріали — мінеральну 
вату, перлит та вироби 
з них, вапняно-кремне
земисті конструкції пер
шого в країні експери
ментального заводу цьо
го типу, дозволили май
же втричі підвищити 
продуктивність праці на 
теплових станціях, по

легшити монтаж, а та
кож створити можли
вість багаторазового за
стосування ізоляції на 
ремонтних роботах.

Кремгесівський завод 
вапняно-кремнеземистих 
виробів працює лише 
два роки, але його про
дукція вже дістала ви
соку оцінку не лише 
теплоенергетиків нашої 
країни, а й завоювала 
довір’я спеціалістів Ру
мунії, Німецької Демо
кратичної Республіки, 
Югославії.

Цікаво, що сценарій 
фільму «Збірна теплова 
ізоляція» написав дирек
тор Кремгесівського до
слідного підприємства 
О. Новський.

О. СЕРГІЄНКО.

Операторів пультів управління технологічними лініями Олександру Берсжио'іу, 
Олену Ліхгіну та Валентину Малииовську добре знають на Кремлівському заводі 
лаппяно-крсмнсземистіїх конструкцій, Адже спсціалістн-кхмсо.молки працюють тут 
з перших днів пуску підприємства,

Фото Г. Удовиченка.
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«Л1ОЛОДОИ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

На знімку: (зліва напра
во) вихованці А. Д. Грабара 
Таня Гаврилюк, Василь Лит
виненко та Віра Чижма.

У МІСТІ НАХОДЦІ

м> Кіровоград, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: секретаріату — 2-45-35, 

відділів — 2-45-36.

ДО РЕДАКЦІЇ надійшов лист від учениці 10 класу Губівськоі середньої школи 
Компаніївською району Галі Колісник. Вона пише: «Незабаром Новий рік. У на

шій школі буде карнавал. Хотілося б, щоб усі були в костюмах. Ми дуже просимо на
друкувати деякі зразки новорічних костюмів, а також розповісти, як краще їх виго
товити».

Гадаємо, що новорічний карнавал цікавить не лише губівськнх школярів, а і) піо- 
нервожатих, клубних працівників, масовиків будників піонерів та інших.

ДО НОВОРІЧНОГО КАРНАВАЛУ
Карвавгльний костюм... Ці слова обов’язково ви

кликають у пам’яті цілу низку традиційних «котів 
у чоботях», «іспанок», «клоунів», «королів», 
«помідорів»... А що, коли пофантазувати, пошукати 
щось нове, незвичайне, І в той же час дати можли
вість всім учасникам новорічного балу (дівчатам 
особливо) залишатись красивими 1 мати можливість 
вільно рухатись, танцюва
ти. До того ж карнаваль
ний костюм робиться на 
один вечір і, природно, 
потрібно, щоб виготовлен
ня його не було трудним.

Костюми для карнавалів 
можуть бути найрізнома
нітнішими (костюми наро
дів СРСР, зарубіжних кра
їн, костюми літературних 
героїв, персонажі казок, 
банок). Але не обов'язково 
виготовляти лише окремі 
костюми, які відтворюють 
ту або іншу епоху, той чи 
інший персонаж.

Слід врахувати, що вирі
шальну роль у костюмі грає 
поведінка костюмовапого. 
Можна вдягнути середньо
вічний плащ і мати ви
гляд ніби в звичайному 
піджаку, а можна накину
ти на плечі покривало і хо
дити як іспанський гранд. 
Деталі для костюмів роб
ляться в основному з па
перу Сі дешевих тканин.

Наприклад, костюм «Піс
ня». Зробити його зовсім 
не важко. На шкільний бі
лий фартух нашийте чор
ний шнур або вузеньку 
чорну стрічку — це й бу
дуть нотні лінійки. На них 
наклейте ноти, виготовле
ні аплікацією. Плаття мо
же бути і біле. На голову 
береться обруч із завнтком 
скрнпнчного ключа, виго
товленого з дроту і обтяг
нутого стрічкою або тась-

мою. Любителі шахів (юнак чи дівчина) охоче 
одягнуть такий костюм. Шахова дошка виготовляє
ться із клейонки, цупкого паперу або матерії. Роз
мір квадрата — 40—50 сантиметрів. Па голові — 
шапочка-коронка. В руках — жезл із бамбуку, на 
кінці якого фігура короля.

Костюм «шахи» можна виготовити й в іншому ви-

...Послухайте мене, тату, послухайте, мамо, 
Пе втаю від вас нічого, писатиму прямо. 
Ви в своїх листах до мене гнівались нівроку, 
Мовляв, вісточки немає вже з півтора року... 
Зрозумійте, мої любі, я сильно змінився, 
Як ото на Кароліці торік оженився. 
Вона мені, повірите, так прийшлась до нари. 
Що як ви нас побачите — будете в ударі. 
А, між іншим, Кароліка уже натякає:
«Може, в тебе, Колянчику, і батьків немає?» 

То ви вже там, рідна мамо і мій любий тату, 
Поприводьте до порядку подвір’ячко й хату. 
Приготуйтесь нас стрічати: корову продайте, 
Свині й кури на ковбаси попереробляйте. 
Щоб не була у хазяйстві ніякого шуму 
Івакшс від Каролікн не минете глуму. 
(Вона, бачте, таке ніжне, ефірне створіння, 
Що геть зранить її душу хрюкання й ревіння). 
В хату купіть магнітолу, модний телевізор,
Та і меблів — подорожчих! _ купіть скільки влізе. 
А все старе із хатини занесіть в комору
Та там собі й поживете цю щасливу пору. 
Зробіть собі там ще й пічку, щоб було тепленько, 
Бо ми у вас збираємось гостити довгенько...

# * »
...У нас зараз, любий сину, погана поюда — 
Усе чисто вигоріло в людей на городах.
Бо вдень сонце, як прокляте, і пече, і жарить,

НЕВЖЕ В РАПІРУ
ЗАКОХАЛАСЯ?

Тренер вже збирався по- шорозрпдннці. Лише циніш- 
кннутн спортзал. Та несподі- нього року тренер підготував 
вано перед ним з’явилася 7 кандидатів у майстри спор- 
невисока на зріст дівчина. 
Трохи ніяковіючи, запитала:

— На цьому тижні будуть 
ще тренування?

— А хіба що? — Анатолій 
Грабар здивовано поглядав 
на незнайомку. — Невже в 
рапіру закохалась?..

Дівчина вже трохи 
ліше:

— У вас тут цікаво, 
йшла просити, щоб і 
прийняли...

— А донині спортом займа
лась?

— В
совому ___ І_
фізкультурників. ______
ні волейбольна, баскетбольна 
команди. З цих видів М£ю 
третій розряд. А ще люблю 
легку атлетику.

Тренер задоволений, 
матиме таку ученицю.

Через два дні штампуваль
ниця заводу «Червона зір
ка» Віра Чижма поповнила 
спартаківську секцію фехту
вання. То було два роки то
му. А нині вона вже першо
розрядниця.

Анатолій Грабар тренує 
ще 119 юнаків та дівчат. Се
ред них — школярі, студен
ти, молоді машинобудівники, 
будівельники. Робітниця
взуттєвої фабрики Людмила 
Кущенко иже виконала нор
му майстра спорту, слюсар 
Василь Литвиненко та Ана
толій Шпитальний стали теж 
на такий східець, Василь 
Олексієнко і Олексій Бушляр 
— кандидати о майстри, уче
ниці СШ № 6 Люда Штанден- 
ко та Люда Сімейко — пер

нас у ковальсько-пре
великий колектив 

Організова-

ту, одного майстра, п’ять 
першорозрядників, ЗО спорт
сменів масових розрядів.

Не раз наші фехтувальники 
брали участь у республікан
ських змаганнях. У Львові, 
коли йшла боротьба за пер
шість республіканської ради 
ДСТ «Спартак», вони стали 
призерами. Друга така ж пе
ремога — її Чернівцях. Коли 
спартаківці виступали на зма
ганнях в Одесі, Василь Лит
виненко привіз звідтіль брон
зову медаль.

Не раз наші фехтувальники 
захищали честь республіки на 
всесоюзних змаганнях
(А. Бушвер, В. Олексієнко — 
члени збірної юнацької 
команди центральної 
ДСТ «Спартак»).

...Дев’ята 
А. Грабар

година ранку, 
з помічниками 

В. Литвиненком та А. Шпи
тальним зустрічають молод
ших школярів. Після обіду — 
тренуються сімнадцятирічні. 
Увечері заняття з студентами, 
молодими виробничниками.

— Десять хвилин — вільні 
вправи, — лунає команда тре
нера.

А потім спортсмени шику
ються біля гімнастичних дра
бин. Через кілька хвилин ба
гаторазове повторення най
важчих елементів бою рапі
ристів. Після цього знову 
команда тренера:

— Тридцять хвилин — з 
м’ячем на баскетбольному 
майданчику.

Фехтувальники діляться на

СНІЖИНКА

Хровіка
змагань
Ф ЗНАМ'ЯНКА, Тут закінчилися зма

гання школярів на першість області з 
ручного м’яча. Переможцями стали дів
чата з Олександрії та знам’янські юна
ки.

ф ОЛЕКСАНДРІЯ. Чотири дні волей
болісти місцевих середніх учбових зак
ладів боролись за почесний приз чем
піона міста. Найвищу сходинку зайняли 
хлопці з ПТУ № 8 та учениці педагогіч
ного училища.

В змаганнях юних баскетболістів Кі
ровограда, Знам’янки, Олександрії, Но- 
воукраїнки, Новомиргорода, Кремгеса 
на першість області перемогу здобули 
юнаки з Олександрії та дівчата з Кіро
вограда.

ріанті, для більш високої дівчинки. В цьому разі 
шахова дошка відкреслюється на спідниці.

А ось декілька карнавальних комплектів. Вони 
підійдуть вам в тому випадку, якщо ви пошили до 
новорічного вечора красиве плани і хочете бути 
тільки в ньому. Комплект складається із шапочки 
і комірця.

«Сніжинка». Карнавальний комплект рекомендує- 
ться до білого чи блакитної о плаття. Па голові — 
велика сніжинка, вирізана із фольги чи білого па
перу. (Паперовий круг згортають увосьмеро й вирі
зають з нього сніжинку). Сніжинка наклеюється на 
картон, прикрашається намистинками і кріпиться 
на вузький обруч, по всій довжині якого можна 
наклеїти ще маленькі сніжинки. Комірець виконує
ться із такого ж матеріалу і так само оздоблюється.

«Волошка». Такий карнавальний костюм ми реко
мендуємо до синього, блакитного або сірого плаття. 
Кругла шапочка обшита або обклеєна ромбиками 
із сірого паперу у вигляді луски (починати клеїти 
«луску» обов’язково від основи шапочки). «Ніжка 
квіткч» — із того ж паперу _ приклеюється у ви
гляді трубочки. Друга частина комплекту — широ
кий комірець із синіх пелюсток, скріплених разом 
по горловині плаття.

ГУМОРЕСКА

А ніч прийде — стоградусний морозище вдарить. 
Як ми з батькой не старались, що вже не робили — 
Одні тільки хрін та редька добре зародили.
Хата наша розвалилась. Корівонька — здохла. 
Свинка, ніби що прочула, на трісочку всохла.
Лиш Бровко і денно й нощно скаженіє й годі — 
Куса жінок одягнутих по останній моді...
Одним словом, від Каліки ми в такім ударі, 
Що можеш її завезти десь туди, подалі.
Пише мама.
А, як дасть бог, заглянеш додому — 
Тоді й тато писатиме... по місцю одному!

Вячеслав СОКУРЕНКО.
м. Кремгсс.

он СТЬОЪУЪТЬ

команди. Починається 
своєрідний матч.

І тільки після цього спорт
смени одягають захисні маски, 
беруть в руки рапіри. Двобій 
між першорозрядниками. А 
Грабар робить індивідуальну 
«обробку» майстрів...

І отак щодня. Напруження 
під час тренувань не менше, 
ніж на змаганнях.

Анатолія Дмитровича
важко зрозуміти. Він, як і ко
жен педагог з власним тре
нерським почерком, прагне, 
щоб його вихованці вміли не 
лише володіти рапірою, він 
хоче, щоб усі 120 ентузіастів 
були сильними і здоровими 
людьми. Фізичний царт — це 
основна лінія. Без цього не 
може бути справжнього муш
кетера. І А. Грабар, складаю
чи програму для тренувань, 
нерідко робить записи: «П’ять 
годин з веслами...», «Кіломет
ровий біг лісовими стежка
ми...», «Лижний крос...». -

То не лише помисли досвід
ченого майстра. Подивіться на 
його вихованця Василя Литви- 
ненка. Людей з такою будо-

вою тіла називають справж
німи атлетами. А Віра Чижма,. . 
побачивши його вперше, ска
зала:

— Я думала, що він штан
гіст або чемпіон з класичної 
боротьби...

Та Василь лише рапірист. 
Він—просто спортсмен, спорт
смен вимогливий до себе, 
спортсмен дисциплінований. 
Він знає: тренер буде задово
лений...

• БОБРИНЕЦЬ. У волейболістів рай
центру гостювали їх давні суперники з 
Устинівського району. З рахунком 3:2 в 
цій товариській зустрічі перемогу здо
були бобринчани..

* ♦ *
Закінчився турнір найсильніших ша

хістів міста. В командному заліку на 
перше місце вийшли представники се
редньої школи імені 40-річчя піонерії 
С. Кравченко, В. Некреса, Л. Шатна, 
В. Шатний, В. Поліщук.

ф КІРОВОГРАД. З Києва повернувся 
студент педагогічного інституту Валерій 
Вільний, який брав участь у республі
канських юнацьких змаганнях із стендо
вої стрільби. Виборюючи титул чемпіона 
республіки, молодий майстер спорту 
поступився першістю лише одному 
спортсменові — членові збірної юнаць
кої команди країни Володимиру Можай- 
ку (Чернівці). с

НЕДІЛЯ, 15 грудня. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім- 
настика для всіх. (М). 9.15 — .... дЛ),

(М). 
вас, 

«По- 
и.иа

Телеповиии. (М). 9.30 — 
школярів. «Будильник».
10.00 — Тележурнал «Для 
жінки». (Одеса). 10.30 — 
доиг». Гелеальманах. (М). .....
_ Длч юнацтва. «Шлях в на-, 
уку». (М). 12.00 — «Привіти на
ших друзів». (Берлін). 13.00 — 
Наша афіша. (К). 13.05 — «1ЕК- 
68». (К). 13.30 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флзту. (М). 
14.00 _ «Музичний кіоск». (Мі. 
14.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 16.00 — Між
народні змагання з фігурного 
катання. (М). 18.00 — «КВН-68». 
(М). 20.00 — Молодіжна програ
ма «Погляд». (Київ _ Одеса).
20.45 — Телегачок. (М). 21.05 — 
«Співає Володимир Анісімов». 
(Одеса). 21.35 — «Паш сусід — 
Фінляндія». Тур вікторини. (М).
22.45 — «Камертон доброго на
строю». (Сімферополь).

ПОНЕДІЛОК, Ні грудня. Пер
ша програма. 11.00 — «Армія 
Трясогузки». Художній фільм 
дія дігей. (Кіровоград). 17.10 — 
Телезісті. (К). 18.00 — Длч
школярів, «Салют». Тележур
нал. (Чернівці). 18.30 — Слуха
чам вищих шкіл основ марк-. 
сизму-ленінізму. Історія КПРС. 
«Партія в боротьбі за перемо
гу і зміцнення соціалізму». 
(1933—1911). (М). 19.00 — Теле: 
фільм «Співає Л. Іванова». (Кі
ровоград). 19.10 _ «Армія Тря
согузка». Художній фільм для 
дітей. (Кіровоград). 20.30 — 11І-. 
формаційна програма «Час»; 
(М). 21.15 — Концерт заслужс-. 
ної хорової капели «Трембіта». 
(К).

— ВІВТОРОК, 17 груднії. Перша
програма. 11.00 — Хрестоносці». 
Художній фільм. 1 серія. (Кіро. 
воград). 17.05 _ До 100-річчя З 
дня народження В. 1. Леніна. 
«Ленінська трирічна на Воло? 
веччипі». (Ужгород). 17.25 — 
Гелевісіі. (К). 17.45 — «НасЄ-.
ленню про цивільну оборону». 
(М). 18.00 — «Орлине плем’я — 
пілоти». Розповідь про Героя 
Радянського Союзу Тімура 
Фрунзе. (Одеса). 18,30 _ Слуха
чам шкіл основ маркензму-лені- 
нізму. Політекономія соціалізму 
«В. 1. Ленін про єдиний госпо
дарський план». (М). 19.00 — 
«Листи звідусіль на пісні зі 
Львова». Концерт. (Львів). 20.15
— Інформаційна програма 
«Час». (М). 20.45 — «Хрестонос
ці». Художнії! фільм. І серія. 
(Кіровоград). 22.05 — «Екран 
новатора». (Кіровоград). 22.25 — 
«і мої сини». Телефільм. 
(Кіровоград). 22.50 — Наші ого
лошення. (Кіровоград), 22.55 — 
Екран пригодницького фільму. 
Багатосерійний 
фільм «Слід веде 
бз». 5 серія. (К).

Друга програма, 
вісті. (К). И.Ю — Телефільм.
11.35 _ «Шкільний екран». Фі
зика. «Магнітні властивості ре
човини». (К). 20.45 — «Юність». 
Телезізійиий клуб. (Чернівці).
21.35 — «З майстерні митця». 
Художник М. Боровськнй. (Дні
пропетровськ).

На будівництво житлових і промислових 
об’єктів

муляри, 
тесляри, 
штукатури, 
маляри, . 
бетонники-монтажники, 
різноробочі.

Там же проводиться навчання названим спеці
альностям з оплатою за час навчання в сумі 69 
Карбованців на місяць.

Юнакам та дівчатам віком від 18 до ЗО років, 
що від’їжджають на будівництво за комсомоль
ськими путівками, надаються такі пільги: 

одноразова допомога р сумі 60 крб;
добові за час перебування в дорозі — з розра

хунку 1 карбованець на добу;
оплачується вартість проїзду в плацкартному 

вагоні;
видається заробітна .плата за час перебування 

в дорозі і додатково за 6 днів для збирання в До
рогу;

одноразова допомога у розмірі місячного окла
ду по новому місцю роботи.

Всі робітники забезпечуються упорядкованим 
гуртожитком.

За довідками звертатися б райкоми, міськкоми 
ЛКСМУ по місцю проживання та в Кіровоград
ський обком ЛКСМУ,

*


	1004-1p
	1004-2p
	1004-3p
	1004-4p

