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НА МІСЦЕ 
ДВА

КОЛГОСП їм. ЧАПАЄВА 
(Кремлівський район). 
Міський комітет ком
сомолу провів збори в 
усіх первинних комсо
мольських організаціях. 
Багато корисних справ 
зроблено рукаМи моло
дих кремгесівців, а по
переду ще чимало ціка
вих пошуків і знахідок. 
На зборах члени Спілки 
якраз і говорили про 
свої діла і думи.

Мені ж хочеться роз
повісти, як пройшли 
збори лише в одній' із 
комсомольських _ орга
нізацій — в колгоспі іме
ні Чапасва. Розпочалися 
вони о 7-й годині вечо
ра в сільському Будин
ку культури. На зборй 
прийшли також ветерани 
партії і комсомолу, пе
редовики виробництва, 
фундатори артілі. На по
рядку денному два пи
тання: 1. «Авангардна 
роль комсомольців на 
виробництві», 2. «Прийом 
г проводи з комсомолу».

Про свої трудові успі
хи розповіла доярка Ві
ра Кузнецова, яка за сі
чень надоїла найбільше 
молока. Доярки Люба 
Плюшко і Ніна Малярен-

ТАМАРА ВИСТУПИЛА 
ПЕРШОЮ

ВЗУТТЄВА ФАБРИ
КА. (Кіровоград). Відбу
лися обласні комсомоль
ські збори в закріпному 
та штампувальному це
хах Кірово г р а д с ь к о ї 
взуттєвої фабрики.

Тамара Шкуратова — 
групкбмеорг цеху № 1 
виступила першою.

— Ми подаємо руку 
червонозорівцям, підтри
муємо пропозицію тока
рів — ініціаторів бригади 
Лідії Черезової. Та для 
того, щоб рапортувати 
про успіхи у квітні 1970 
року, мало мати лише 
високі показники. Бо ті, 
хто в авангарді, показу
ють приклад у всьомуі 
навчанні/ роботі, пове
дінці.

ОДНОГО

ко заключили договір 
на змагання.

Тракторист Іван Боров- 
ський говорив про підго
товку до весни, про ро
боту молодих артільних 
механізаторів.

Мабуть, важко пере
дати словами, що відчув 
у той вечір тракторист 
Григорій Авраменко. 
Сьогодні, він прощався 
з комсомолом. Товариші 
проголосували за те, 
щоб залишити йому кви
ток на згадку про ком
сомольську юність, про 
ті добрі справи, які він 
вершив зі своїми ровес
никами. Збори дали 
хлопцеві рекомендацію 
для вступу кандидатом 
в члени КПРС. Ні, не 
порідшали лави артіль
ної комсомолі?. Того ве
чора збори прийняли в 
члени Спілки Любу Су- 
галь і Юрія Зозуляка.

...О 10-й вечора Бу
динок культури спорож
нів, а село ще перегуку
валось піснями. То ком
сомольці поверталися із 
зборів додому.

В. БУР'ЯНСЬКА, 
перший секретар 
Кремгесівсь кого 
міськкому ЛКСМУ.

Тут же на зборах мо
лоді виробничники за
крійного цеху № 1 вирі
шили підвищити норму 

. виробітку продукції до 
105 процентів, зекономи
ти 50 тисяч квадратних 
дециметрів шкіряних то
варів і 25 тисяч квадрат
них дециметрів шкіряної 
підкладки. Галина Гні
да, Валентин Водзпи- 
ський, Валентина Гор- 
дієва взяли підвищені 
індивідуальні соціаліс
тичні зобов’язання.

о. скляр, 
секретар комітету 
комсомолу Кірово
градської взуттє
вої фабрики.

ДЛЯ ВАС,
ХЛІБО
ДАРИ!

У тракторі хТ-150» втілилося багато останніх технічних 
досягнень радянського тракторобудування. Ного потуж
ність 150 кінських сил. Двигун забезпечує трактору швид
кість 9—15 кілометрів на годину. Машина легка п управ
лінні. Гідравлічні амортизатори п ходовій частині, обтяг
нуті гумою опорні катки знижують шум гусениць, збіль
шують строк служби машини.

Кабіна трактора герметизована, захищена від пилу, 
газів, шуму. В ній передбачено конднціонувапгя повітря, 
вентиляція, обігрівання в зимовий час.

Серійний випуск тракторів :<Т-150» скоро почне Харків
ський тракторний запод.

На знімку: трактор :«Т-150».
Фото Р. Алфімова. (ЛІНІ),
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Сьогодні в Києві відкрився 
республіканський зліт стуі 
дентів-актипістіп вузів Ук
раїни. До столиці прибули і 
кіровоградські делегати. Се
ред них: хорова капела ТА 
танцювальний ансамбль 
«Юність». Співаки та тан
цюристи виступлять перед 
молоддю Києва, на заводах, 
фабриках.

їх 
зустрічає 
Київ

ЩОБ БУЙНО ВРУНИЛОСЬ
Зараз □ артілях нашої Кіровоград- 

щини хлібодари живуть неспокійними 
весняними клопотами. До зустрічі 
весни вони готують землю, техніку « 
добірне зерно.

Так, в Ульяновському районі кол
госп «Заповіт Леніна» на сьогодні має 
100 процентів посівного насіння пер
шого класу, артіль імені Орджоні- 
кідзе — 98 процентів. Не дуже від
стали від них і інші колгоспи.

В. МАРИНКЕВИЧ, 
головний агроном обласного уп
равління сільського господар
ства.

МІСЯЦЬ — СТУДЕНТАМИ
— Хлопці, яка зараз пара?
— Трактори.
— А наступна?
— Механізація і електрифікація.
«Хлопці», — літні і зовсім молоді брн-

гадирн тракторних бригад — поспішають 
разом із дзвінком до аудиторій.

Передвесняні дні. Цс вони зібрали нас 
з різних куточків області на місяць у Кі
ровоградський технікум механізації сіль
ського господарства. Адже землі потрібні 
не тільки працьовиті, а н розумні руки.

Лекції з електротехніки, експлуатації ма
шинно-тракторного парку тощо читають 
нам досвідчені викладачі технікуму, пра
цівники обласного управління сільського 
господарства.

Всього зараз на місячних курсах по під
вищенню кваліфікації бригадирів трактор
них бригад навчається 85 чоловік.

Г. ДИРЕНКО, 
помічник бригадира тракторної брига
ди колгоспу імені Горького Олек- 
саидрівського району.

«КОНЬ Б’ЮТЬ КОПИТАМИ

Так, вони вже нетерпляче І голосно 
сурмлять (адже це не прості коні) на 
артільних подвір’ях, залишаючи на 
снігу глибокі сліди.

В нашому районі вже чимало кол
госпів на сьогодні закінчили ремонт 
сільськогосподарського інвентаря. На
приклад, в артілі імені Котовського 
тракторна бригада Миколи Шаповала 
має 22 трактори. Всі вони вже відре
монтовані. Полагоджені в цій бригаді

ЗАЯВА 
ВСЕСВІТНЬОЇ 
РАДИ МИРУ

НА ПРИЗ

„молодого 

КОМУНАРА1*

Переможця
визначать
покупці

всі бурякові комбайни, культиватори, 
сівалки тощо.

Не відстають від них і механізато
ри колгоспів імені Калініна, імені 
Леніна та інші.

О. ЗАХАРОВ, 
головний інженер Добровелич- 
ківського районного управління 
сільського господарства.

МОЛОДИМИ РУКАМИ
Провели снігозатримання на площі 
1445 гектарів. Щоденно вивозимов

місцеві добрива на поля. А їх у нас 
заготовлено 4879 тонн.

На цій ділянці роботи добре покй-> 
зав себе молодий комуніст, механи
затор Анатолій Табіна. Він виконуй 
щозмінну норму на 120—130 про
центів.

Готові до зустрічі зеленої красуні 
і механізатори-комсомольці Петро 
Олійник та Сергій Гапоченко. їхні 
агрегати уже начікують першого пс-> 
клику весни.

П. БОЙКО, 
секретар партійної організації 
колгоспу імені Тельмана Голо- 
ванівського району.

БРЮССЕЛЬ, 15 лютого, 
(ТАРС). «Всі, хто прагне до ми
ру і безпеки в Європі, протесту
ють проти проведення виборів 
президента ФРН у Західному 
Берліні», — говориться п опуб
лікованій тут заяві Всесвітньої

Ради Аінру, підписаній прези
дентом-координатором ВРМ Іза
беллою Блюм.

Цей крок не відповідає міжна
родним нормам, збільшує в Єв
ропі міжнародну напруженість і, 
значить, є загрозою мирові, від
мічається у заяві.

"РЕДАКЦІЯ обласної газети «Молодий комунар» ра
зом з обласним управлінням торгівлі оголосила 

змагання на честь 50-річчя Ленінського комсомолу 
України серед комсомольсько-молодіжних колекти
вів області. Основний показник змагання — культура 
обслуговування покупців.

На переможця змагання — комсомольсько-моло
діжний колектив — чекає приз газети «Молодий ко
мунар» та сім путівок (творчі відрядження) у прибал
тійські республіки.

За друге місце — чотири путівки на ВДНГ у Москву. 
За третє місце — три путівки на Виставку передо

вого досвіду в народному господарстві УРСР є Київ.
У магазинах області будуть сстановлені спеціальні 

скриньки, куди покупці мають опустити свої відгуки 
гро роботу колективу чи окремих продавців. По мірі 
надходження до редакції відгуків про обслуговуван
ня, вони будуть друкуватися на сторінках «Молодого 
комунара».

Підсумки змагання — в червні 1969 року.



з стор. „Молодив комунар“ 18 лютого I960 року

ТВІЙ СВІТОГЛЯД

КРЕМГЕСІВСЬНІ 
НОВИНИ
КРЕМГЕС — ВРАЦА
«На згадку від учнів 4 «А» 

класу. Н. Ніколова. Враца». 
Альбом з таким підписом одер- 
жали учні 5 класу середньої 
школи М 2, члени клубу юних 
друзів Болгарії. Він містить фо- 
то учнів іліяна Виргієва. Ссвда- 
ліна Внсилєва, іленки Цепової 
та інших, з якими листуються 
кремгесівські учні Ольга Шнн- 
дель, Тетяна Кочубей, Григорії"
Шарф, Наталка Коронна.

Піонери і комсомольці, члени 
шкільного клуб>’ юних ДРУЗІВ 
Болгарії надіслали друзям із 
Врацн набір фотознімків пго 
Життя і діяльність В. 1. Леніна.

МАРШРУТ: ЛАДМЖННКА
Будову Ладпжинської ДРЕС 

комсомольці підиригмств Міні
стерства енергетики і електрифі
кації СРСР oro.Tocu.tu ударною 
комсомольською бу зовою і зо- 
бов’язалнся па честь 100-річчя 
рід дня народження В. І. Лені
на нову гідроелектростанцію 
пустити в експлуатацію за три 
роки.

Велика честь випала комсо
мольцям кремгесівськнх залізо
бетонних заводів комбінату 
«Днінроенергобудіндустрія»: во
ни будуть «оставляти для Цієї 
будови аесь збірний залізобетон.

Минув місяць. На сьогодніш
ній день будівельникам *ЛадМ- 
жннкн комсомольці лівобереж
ного заводу залізобетонних кон
струкцій і виробів уже відван
тажили перших 200 кубометрів 
фундаментів, колон та плит пе
рекриття.

Дорогоцінні 
реліквії

У Харківському історично
му музеї відкрилась вистав
ка, присвячена 100-річчю з 
дня народження В. І. Лені
на. Серед вперше представ
лених тут експонатів більше 
десяти оригіналів прижиттє
вих видань праць вождя ре
волюції привертають увагу 
два комплекти брошур «Ле
нінські бібліотечки». Одна з 
Них належала голові ВУЦВК 
Г. І. Петровському, друга — 
Маршалу бронетан нових 
військ П. С. Рибалку.

Спеціальний розділ ви
ставки розповідає про пе
ретворення в життя ленін
ських ідей. Почесне місце 
серед експонатів зайняв 
бронзовий барельєф Ілліча, 
відлитий у 1931 році робіт
никами ХТЗ під керівниц
твом чеського майстра Яна 
Кроутіга на честь пуску під
приємства.

(РАТАУ).

ІП плевум правління 
Спілки письменників 
України

КИЇВ. Найважливішим 
завданням, що стоять тепер 
перед літераторами респуб
ліки, був присвячений ПІ 
пленум правління Спілки 
письменників України. В 
центрі уваги ного учасників 
були питання літературної 
критики, сучасного літера
турного процесу, підготовки 
до ІОО-річчя з дня народ
ження Володимира Ілліча 
Леніна.

Вступним словом пленум 
відкрив перший секретар 
правління Спілки письмен
ників України 0. Т. Гончар.

Письменники України, ска
зав він, за п’ятдесят радян
ських років дали своєму 
народові багато справді сві
жого, яскравого, самобут
нього. чим значно поповни
ли духовну скарбницю на
родів нашої країни. Україн
ська радянська література 
знає свій шлях, шлях цей з 
партією, з народом, її зусил
ля і натхнення будуть від
дані утвердженню заповіт
них комуністичних ідеалів.

З доповіддю «Критика і 
сучасний літературний про
цес напередодні Ленінського 
ювілею» на пленумі висту
пив секретар правління 
Спілки письменників Украї
ни член-кореспондеит All 
УРСР Л. М. Новиченко.

Б обговореному питанні 
було прийнято відповідне рі
шення.

ТТОВІДОМЛЕННЯМ про 
те, що відбувся ве

чір чи «вогник» нікого 
не здивуєш. Цікаві за 
змістом і оригінальні за 
формою вечори стали у 
нас традицією. Все ж 
хочеться розповісти про 
один з останніх... Того 
вечора звуки духового 
оркестру заповнили 
шкільне приміщення. Па
радні двері раз по раз 
гостинно відчинялися, 
пропускаючи дівчат і 
хлопців старших класів. 
Веселими, гомін ними 
зграйками вони заповню
вали святково прибраний 
зал. І хоч за вікном мо
роз, тут справжня оран
жерея, квітами обрамле
ні портрети, квіти — на 
вікнах, на столах. В с/,- 
ному з куточків залу — 
книжкова виставка «Про- 
метеївці».

СИЛЬНІ 
ВОГНЕМ
РЕПОРТАЖ З ВЕЧОРА 
ПОЛІТИЧНОГО КЛУБУ

Сьогодиі сюди зібралися 
відсвяткувати день народ
ження. Іменинники — проме. 
теївці. І, як годиться, на 
іменинах є господарі, в і 
гості: завідуючий райкно
Г. А. Новицькнй. перший 
секретар РК ЛКСМУ Адам 
Коротченко, представники 
інституту удосконалення 
вчителів Д. Ф. Гавриленко і 
В. № Боляновська.

Вечір відкрила заступ
ник директора школи по 
виховній роботі Олек
сандра Никифоріана Пи» 
мененко. Староста клубу 
Алла Артеменко розпо
віла:

— Рік тому був ство
рений політгурток «Про
метей» з двадцяти чоло
вік. Згодом він переріс 
у клуб, що нараховує 
шістдесят старшоклас
ників...

Юні прометеївці за рік на
багато зросли ідейно, розши
рився їх кругозір. Члени 
клубу постійно читають по
літичну літературу, слуха
ють лекції, записи промов 
Ілліча. Реферати «Про жит
тя і діяльність В. 1. Лені* 
на», «Ленін про роль молоді 
в революційній боротьбі ро
бітничого класу, в будівни
цтві комунізму», «Як ми 
викопуємо заповіти Ілліча». 
«Ім’я Леніна па карті на
шого краю» написали самі 
учні.

Найбільше визнання у 
прометеївців дістали чи
тацькі конференції. До 
150-річчя з дня народ
ження Карла Маркса в 
клубі провели розшире
ну читацьку конферен
цію по трилогії Г. Сереб- 
рякової «Промете й».

До п’ятдесят першої 
річниці. Великого Жовтня 
книга Джона Ріда «Де
сять днів, що сколихнули 
світ» стала темою вели
кої розмови членів клу
бу. А зовсім недавно 
пройшла конференція на 
тему: «Ким був Ленін?».

Після виступу старости 
клубу колишній прометеї- 
вець, нині слухач Харків
ського вищого інженерного 
училища Віктор Мул ява за
палює символічний факел 
«Вічного вогню Прометея».

Вітаючи ювілярів з їхнім 
святом, перший секретар 
райкому комсомолу А. Ко
ротченко побажав успіхів у 
навчанні, нових пошуків і 
знахідок.

— Хай завжди палає 
ваш прометеївський во
гонь, який ви сьогодні 
запалили, — з цими сло
вами він вручив Грамоту 
бюро РК ЛКСМУ керів
нику клубу Анні Лазарів- 
ні Продан, а гуртківцям 
— сувенір.

Високу оцінку роботи 
клубу дала директор 
школи В. Ф. Шаповалова.

Ювілярів вітали члени 
клубу «Ліра» та клубу 
інтернаціональної друж
би «Червона гвоздика».

Закінчився вечір клубу 
«Прометей» комсомоль
ськими піснями.

М. ЖИТНІЙ. 
Компапіївська СНІ.

ЯК ЗАЧАХЛО 
„СВЯТЕ“ МІСЦЕ
• ЕФЕКТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
• ВІРУЮЧИЙ НЕ ВОРОГ, А ЛЮДИНА, ЩО МАС

НЕПРАВИЛЬНИЙ СВІТОГЛЯД
• ПЕРШИЙ ПОМІЧНИК — ДРУКОВАНЕ СЛОВО

Як показали соціологічні дослід-1 
жепня в різних місцях країни серед 
віруючих більшість людей — мало
письменні. Але є серед них і такі, 
особливо серед сектантів, які з олів
цем в руках читають науково-атеїс
тичну літературу, прагнуть пов'я
зати «святе письмо» з досягнення
ми сучасної науки. Цілком зрозумі
ло, що до кожного з віруючих має 
бути особливий підхід.

Практика показала, що індивіду
альна робота найбільш ефективна 
тоді, коли підкріплюється лекціями, 
кіно, радіо- і телепередачами.

У нашій області тривалий час ін
дивідуальною роботою з віруючими 
займалися лише окремі езгітатори і 
лекторн-атеїсти. Як виявилось, при
чина в цьому та, що в населених 
пунктах, де є церковні чи сектант
ські общини, було дуже мало про- 
паганднстів-атсїстів. Становище 
змінилося, коли створили школи 
для підготовки і перепідготовки 
агітаторів-атеїстів — школи атеїз
му, де вивчаються основи науково
го атеїзму, форми і методи індиві
дуальної і масової роботи з вірую
чими.

Менше двох років працюють 
школи атеїзму, а вже є цікаві зна
хідки її відрадні успіхи. Про них і 
мова. *

ВЧИТЕЛІ ЗА ПАРТАМИ

Капітанівка, що в Нозомиргород- 
ському районі, — звичайне степо
ве село. Цегляні будиночки і ши
ферні дахи все більше витісняють 
дідівські хати під солом’яною стрі
хою. Все більше телевізійних аіцен 
здіймається над селом. І в той же 
час, є тут те, що зустрінеш не всюди: 
в селі діє православна церква і об
щина баптистів. Вони, і церква, і 
община, прагнуть через батьків по
силити свій вплив на дітей. Це най
більше турбувало. Особливо — вчи
телів.

Педагоги вирішили досконало 
оволодіти мистецтвом індивідуаль
ної роботи з віруючими, стали слу
хачами школи атеїзму, сіли за пар
ти разом з батьками своїх учнів.

Слід сказати, що керівники шко
ли А. Ф- Тегін і Д. Д. Круподер до 
кожного заняття; крім теоретичного 
матеріалу, добирають факти з міс
цевого життя. Тому заняття прохо
дять цікаво, будять думку, народ
жують пошук.

Здобуті знання стали в пригоді 
вчителям і на уроках, і при прове
денні атеїстичних вечорів та бесід 
з батьками й учнями.

Боротьбу за свідомість дітей, що 
виховуються в релігійних сім’ях, 
учителі почали з впливу на батьків. 
Спочатку поставили скромне зав
дання — досягти того, щоб батьки 
не заважали школі в атеїстичному 
вихованні їх синів і дочок, і водно
час почали тактовно роз’яснювати 
батькам неспроможність релігійних 
догм.

Взяти хоч би Павла Коваленка. 
Його батьки — баптисти. І сина ви
ховували в релігійному дусі, при
мушували ходити до молитовного 
будинку, не пускали в кіно. В шко
лі Павла не переконували, що бога 
немає, взагалі не вели спочатку на
віть розмови про віру в бога. І це 
цілком вірно, йому, як і Олександ
ру Бондаренку та іншим учням, да
вали основи наукового сприймання 
світу, залучили до громадського 
життя. І тільки згодом вже пере
йшли до питань виникнення релі
гії, викриття реакційної суті релігій
них віровчень.

І Павло Коваленко, і Олександр 
Бондаренко позбулися релігійного 
впливу.

Цей факт чи не найкраща харак
теристика Капітаиівськїй школі 
атеїзму, її слухачам.

СОЮЗНИК — КНИГА

Тривалий час у селі Вовчій Бал
ці Вільшанського району діяла об
щина адвентистів сьомого дня. Ате
їсти почали свою роботу з вивчен
ня складу віруючих. Виявилося, що 
в секті в основному — жінки. Тоді 
в центр своєї роботи з віруючими 
атеїсти поставили питання про 
ставлення релігії до жінки. Але

знов-таки почали не з того, що «бо
га немає», а постаралися подружи
ти з віруючими. Якщо треба було, 
допомагали влаштовувати різні 
особисті, господарські справи. Коли 
проклали шлях до серця, тоді поча
ли шукати стежки і до свідомості, 
вести мову про «справи релігійні». 
Союзником атеїстів стала книга. ,

Завідуюча бібліотекою В. С. Ко- 
бепко організувала пересувку і до
ручила її пропагандпсту-атсїсту 
М. І. Батурському. Удвох вони по,-, 
чалн заходити додому до вірую
чих. Розповідали про КНИЖКОВІ 110- 
вішки, приносили цікаві книги. Раз 
так, вдруге. Коли читання стало 
для віруючих звичкою, Батурський 
та інші атеїсти почали пропонувати 
не лише художню, а й атеїстичну 
літературу.

Важко в деталях розповісти про 
кожний крок атеїстів, важко, бо ін-‘ 
дивідуальна робота не терпить 
свідків. Л що робота була плід-’ 
пою, свідчать факти — пресвітер^ 
Ф, ГІ. Діденко відмовився від сво
го сану, а потім . зрікся віру, ряд 
віруючих відійшли від релігії. ОгаК 
зачахло «святе» місце, ніхто не 
ходить тепер па молитовні збори; 
община розпалася.

РУКА ДРУГА

Віктор Возііюк був вихований у 
релігійному дусі, бо батьки — сек
танти. Володимир Крпшевич, ко
лишній секретар Бобринецького 
райкому комсомолу, нині викладач 
сільськогосподарського технікум/, 
не раз придивлявся до хлопця.'По
тім познайомилися. Згодом друзи- | 
ми стали.

При зустрічах, як це буває І 
завжди між друзями, розмови то- Я 
«шлися різні. Але все частіше — ■ І 
про виникнення життя на землі, И 
про походження людини, рослин- і: 
його і тваринного світу. Разом по- 9 
чалн відвідувати кіно. -

Заронився в душі хлопця сум? Я 
нїв. І він почав зіставляти почуте І 
на уроках з проповідями просвіте- Я 
ра Бобринецької общини баитис- Д. 
тів. А Володимир Крпшевич допо- Я 
міг побачити протиріччя і в «свя- | 
тому письмі». Там, наприклад, в а 
одному місці говориться: «Всі лю- І 
ди рівні», а в іншому: «Раби, під- | 
коряйтссь панам своїм». І так у ба- | 
гатьох місцях.

Згодом настільною книгою Вік- і 
тора стала «Біблія для віруючих і 1 
невіруючих» Єм. Ярославського.

П. ДМИТРЕНКО, 
завідуючий обласним Будин- | 
ком атеїзму, член позаштат
ного відділу редакції по про-
наганді атеїстичних знань се
ред молоді.

ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ універси- 
•'*. тет, один з найбільших у 
країні, відзначає в цьому рриі 
своє 150-річчя. Він був засно
ваний 8 (20) лютого 1819 року.на 
базі Головного педагогічного 
інституту.

Університет відіграв велику 
роль у формуванні наукової 
думки і громадського світог
ляду передових кіл російського 
суспільства. В його стінах На
вчались і викладали передові 
люди науки й культури, Щії 
імена широко відомі не тільки "<2*' 
нашій країні, а й за рубежЬм. 
Тут читали лекції Д. І. Менде
леев, О. М. Бутлеров, І. М. Се
ченов, О. О. Ковалевськпй, П. Я. 
Чебншсв і багато інших відомих 
російських учених. ІЗ ЙОГО фін 
вийшла ціла плеяда відомих 
людей російської пауки- М. М. 
Міклухо-Маклай, К. А.’ Тіміря- 
зєв. І. П. Павлов, О. С. Понов, 
І. І. Мечников, І, П. Семснов- 
Тян-Шаиський.

Тут весною І восени 1891 року 
Володимир Ілліч Ленін блискучо 
здав екстерном екзамени зя. 
юридичний факультет. В універ
ситеті пройшли студентські Р°* 
ки відомих письменників І. С. 
Тургенева, Г. І. Успенського, 
Д. М. Маміпа-Сібіряка, В. В- 
Вересаева і інших.

Університет свято береже І 
розвиває славні традиції мину
лого. За роки Радянської влади 
він став великим учбовим і нау
ковим центром країни. Тут на
вчається зараі блиіько 20 тисяч 
студентів.

За роки Радянської влади уиі" 
версптст незмірно виріс, I й°му 
вже стали тісними стіни відо
мого Приміщення 12-ТИ КОДС* 
>ій на Васнлепському остро*”- 
його факультети, інститути» 
наукові лабораторії, музеї роз
ташовані більш, ніж у 100 Р*3' 
них будниках міста. -

В передмісті Ленінграда _ 
Пстродворці будується цілнн 
комплекс НОВИХ корпусів Д’“ 
університету. На площі в 
гектарів виросте, унікальне У*"' 
верснтстське містечко.

На знімку: будинок упівеРСИ' 
тету.
Фото Б. МАІПУІІІНА. (АПЇ<)-
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ТЕМА НЕ НОВ& АЛЕ...

рАЗОМ^ їм було п ятдесят два роки, Валерій і 
Михайло — однолітки, Станіслав був старший 

за них ні рік, у травні йому сповнилося вісімнад
цять.

Подружились вони якось непомітно. Познайо
мившись у пивному барі і з’ївши на трьох одну 
тараньку, вони раптом відчули такий потяг одне 
до одного, ніби знались, принаймні, десятиріччя.

— Ну, й діла ми з вами завернемо, старики! —• 
сказав Михайло в день знайомства, коли всі троє 
невпевненими кроками повертались додому. Ва
лерій і Станіслав задоволено підтримували 
Михайла.

Ось уже з місяць, як вони ««завертали ділами». 
Михайло в день знайомства не обманув їх: він 
дійсно був багатий на злі витівки, цей сімнадця
тирічний хлопчина, який володів природним да
ром імітації голосів.

Бувало, знайдуть у довіднику помер квартирного теле
фону, викличуть абонента, і Михайло пробасить у труб
ку: «Сьогодні о 22 годині принесіть сто карбованців під 
урну»... Лбо, набравши номер телефону пожежної коман
ди, Михайло голосом дідуся повідомляв, що на тій чи 
іншій вулиці пала« будинок пенсіонерів. Потім, притаїв
шись, всі троє дивилися, як на великій швидкості мчала 
спецмашина, розтинаючи тривожними гудками нічну про
ход зду, поспішаючи туди, де її зовсім не чекали, 
трОГО дня все йшло так, як і було намічено: 
х зустрілися за кухлем пива, випили горілки, 
словом, дійшли до такого стану, коли і Чорне, і 
всі інші моря ледь доходять до коліна, і виріши
ли роззажитися.

КВІТИ
ДЛЯ МАТЕРІ

Цього разу був запланований новий «атракціон»: 
по жеребку один з трьох мав піти в міську «не
відкладну допомогу» і повідомити, що «тітоньку, 
яка приїхала у відпустку, розбив параліч» і напра
вити машину по будь-якій адресі.

Жаребок випав Валерію. Правду кажучи, йому 
не дуже хотілося грати роль племінника, тим біль
ше, що вдома залишилась мати, яка сьогодні, як 
ніколи раніше, почувала себе погано. Ліки ’не до^ 
помагали, і вона, проводжаючи сина довгим по
глядом, просила раніше прийти додому.

Про все це Валерій хотів розповісти товаришам, 
та, побачивши їх п’яні обличчя, на яких було на
писане одне — жага розваг, нічого не мовив і 
повільно пішов до будинку «невідкладної допомо
ги». А через кілька хвилин з двору виїхала сані
тарна машина і, набравши швидкість, зникла 8 
провулку... • - >
■рОЗІЙШЛИСЬ десь через півгодини, на серці у 
“*■ Валерія було тривожно. Ця тривога зростала 
в міру того, як він підходив до будинку, в якому 
жив. Правда, йому стало трохи легше, коли купив 
букетик простих квітів. Зараз він погладить мате
рину руку і подарує їй квіти. Валерій вискочив нз 
другий поверх і натиснув на кнопку дзвінка.

Двері йому відчинила сусідка, і по її заплака
них очах Валерій зрозумів, що трапилося непо
правне. Важкий клубок зупинився з горлі Валерія, 
і він ніяк не міг його проковтнути. Кілька сліз 
упало на букетик, і Валерій зрозумів, що ці квіти 
віддавати вже немає кому, що не стало найближ
чої і найдорожчої людини.
"О (СІМНАДЦЯТИЙ день йшло слідство, багато за 

цей час зрозумів Валерій, знаходячись разом 
зі своїми товаришами під вартою.

Довго просиджував Валерій із слідчим проку
ратури, який вів їх справу. Вони говорили про ми- 

■ нуле Валерія, а частіше — про його майбутнє. 
Валерію здавалося, що після таких бесід слідчий 
скаже, що розмова закінчена, що Валерій /ложе 
бути вільним. Бесіда закінчувалась, але Валерій 
йшов не додому... / •

Знову і знову згадував Валерій події того вечо
ра і слова чергового лікаря зі швидкої: «Пробач
те, не змогли раніше прибути, якийсь мерзотник 
направив машину по фальшивому сліду».

Лише зараз пін раптом зрозумів, що тим мерзотником 
був сам. Це пін направив машину по фальшивій адресі 
п той час, коли вдома від сердечного приступу помирала 
мати...

І тоді Валерій вирішив завтра, на черговій зустрічі з 
слідчим Розповісти все. Про тс, як забрали гроші у п’я
ного, що лежав у сусідньому під’їзді, про бійку на тан
цювальному майданчику і взагалі — про все своє життя.

Він знав, що його засудять, іншого і не чекав. 
За злочини треба відповідати. Але знав Валерій і 
інше: прийде день, коли він з чистою совістю 
увійде в нове життя і зробить те, чого не встиг 
зробити. Він купить квіти, як того вечора, віднесе 
на могилу і скаже: «Пробач мені, мамо!»,

В. ЛЯХОВЕЦЬКИЙ, 
слідчий прокуратури.

Голованівський район.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИИ

МОЗАЇКА
І

ч.

1.
На скипені загусли береги, 
Ряхтіггь толока в білому завоі, 
До гурту збившись тісно, навкруги 
Мовчать сади в незрушнім супокої, 
їм, нездоланним, вистачить спаїн 
І мужності аж до весни ясноі.
Вони ж бо вірять: скипень — тимчасово. 
Ще прийде час і скресне обшир зпозу.

2.
Осіїалі верби виплакали очі, 
Схилившись над свічадом полохкни 
Німого ставу, тихо та урочо
Бринить проміння місяця над ним,

ІСПАНІЯ
погляд * світ

НЕ ТАК ДАВНО кореспондент «Юма- 
нітс», що буп присутній на одній 

антнфранкістській демонстрації, переда
вав, як «польовий штаб» мадрідської по
ліції біля вокзалу Аточа готувався до 
бойових операцій.

— Група з 400 чоловік рухається по ву
лиці Сайта Марія, інша йде через Гро- 
р'ета Фернандес, — Д-.. 
ськнй пост і запитував: 
бити?

— Атакувати!
— Говорить Делісіас... 

Наближається колона з
— Атакуйте, відберіть

доповідав поліцей- 
— ІЦо нам ро-

виконує роботу ква
ліфікованого спеціа
ліста, то все одно 
одержує зарплату 
учня. Звідси витікає 
одна в основних ви
мог молоді: «За од
накову роботу — однакову 
розрізнення статі і віку».

Разом з усіма трудящими

МОЛОДЬ
ПРОТЕСТУЄ

Ми атакуємо.., 
плакатами... 
плакати!

Так франкістські власті намагаються 
придушити виступ іспанських юнаків і 
дівчат, які борються за свої права.

Останнім часом фрапкістська диктату
ра ще більше посилила репресії. Це аж 
ніяк не ознака її зміцнення, а симптом 
загостреної національної кризи, бо будь- 
яка, навіть найнезначніша поступка сво
боді з боку уряду може порушити існую
чу рівновагу на користь демократії і 
створити умови для повалення режиму.

Збільшилась кількість арештів і тю
ремних ув’язнень, штрафів і звільнень з 
роботи, судових процесів і виключень з 
університетів. Профспілкові керівники 
.зміщені з своїх постів і арештовані. Уже 
багато місяців знаходяться в тюрмах 
видні лідери робітничого класу такі, як 
Марссліно Камачо і його товариші. В де
яких провінціях, як наприклад, в Гі- 
пускоа, введено надзвичайне становище.

Репресії проти трудящих викликали з 
їх боку відповідні заходи. По всій країні 
день у день поширюється рух мас, ядро 
яких становлять молоді робітники і сту
денти, що вражають своєю мужністю. 
Молодь — майбутнє нації. А в сучасній 
Іспанії становище її тяжке і безвихідне.

Проти чого виступають іспанські юнаки 
І дівчата? Які причини цих виступів? Во
ни численні і різноманітні. Молодь про
тестує проти дискримінації і експлуата
ції як у містах на підприємствах, так і 
на фермах у селі. Вона протестує проти 
відсутності свобод у профспілках, у асо
ціаціях. Вона вимагає права па збори і 
демонстрації.

Через тяжке матеріальне становище 
батьків багато підлітків починають пра- 

-*«»іювати, не одержавши ні професійної, ні 
достатньої загальноосвітньої підготовки. 
Вони набувають кваліфікації у процесі 
багаторічної праці. Учнівство — важкий 
період у житті молодої людини, коли за 
мізерну платню їй доводиться викопува
ти найтяжчу роботу. І навіть якщо вона

Разом з усіма трудящими молоде по- ; 
коління Іспанії бореться за демократичні _ 
і незалежні профспілки, які могли б за
хищати інтереси трудящих і керівники 
яких вибирались би демократичним шля
хом. Нічого доброго не можна чекати від 
офіціальної «вертикальної» профспілки, 
яка дозволяє використовувати працю 
14-рІчних підлітків у пічних змінах, па 
тяжких, шкідливих 1 погано оплачуваних 
роботах.

Молодь вимагає участі профспілок у 
суспільно-економічному 1 політичному 
житті країни. Інша вимога — додержан
ня адміністрацією підприємств правил 
техніки безпеки на виробництві, тому що 
кількість смертних випадків І тяжких 
травм з кожним днем росте. Недавно в 
Астурії в результаті обвалу загинуло 
троє робітників. На знак протесту проти 
порушення норм техніки безпеки, на знак 

солідарності із загиблими товаришами на 
протязі декількох тижнів страйкувало по
над 15 тисяч астуріііськнх шахтарів.

У сучасних умовах Іспанії освіта для 
дітей робітничого класу — недоступна 
розкіш- Підлітки вимушені кидати на
вчання, щоб іти на роботу і допомагати 
батькам звести кінці з кінцями. Тільки 
337 із тисячі іспанців віком иід 10 до 17 
років вчаться. У Мадріді понад 00 тисяч 
дітей не відвідують школу, в найкрупні
шому промисловому центрі Барселоні — 
сто тисяч дітей.

Але навіть ті, кому пощастило потрапи
ти у державну школу, одержують недо
статні знання. І без того величезна кіль
кість учнів, що припадає ра одного 
вчителя, постійно зростає, учбові мате
ріали і книги дуже дорогі. Лише півтора 
процента студентів вищих учбових закла
дів — діти робітників. Вузи о Іспанії до
ступні лише тим, хто володів достатніми 
матеріальними коштами, щоб оплатити 
навчання і гуртожиток.

Ще в тяжчому становищі у порівнянні 
з міською молоддю перебувають юнаки 
й дівчата в сільській місцевості. Більшу 
частину емігрантів з Іспанії складають 
мешканці сіл. Понад 3 мільйони Іспанців 
працюють зараз в різних європейських 
країнах. З них 74 процента чоловіків і 80

оплату без процентів жінок молодші 35 років. Це 
завдав великої шкоди економіці країни, 
знекровлює її майбутнє.
- Селянин не застрахований ні від хво
роби, ні від нещасного випадку. Вік не ■ 
має вихідних днів, часто тривалість йог^ 
робочого дня залежить від погоди, в до
щові дні він втрачає заробіток. Його 
економічне становище дуже нетривке. .. 
Одна з основних вимог, які висуває се
лянство, — проведення аграрної реформи. 
Земля повинна належати тим, хто її об
робляє. Зараз вона знаходиться в руках 
обмеженого кола крупних латифундистів, 

Труїяща молодь цілком підтримує сту
дентський рух. Уже декілька місяців » 
іспанських університетах палахкотить по
лум'я справжнього студентського по
встання. Воно шириться з кожним днем, 
так як уряд абсолютно не спроможний 
вирішити проблеми, що хвилюють юнац
тво. На церемонії, присвяченій початкові 
нового навчального року, міністр освіти 
сказав: «Рік буде тяжким». Дійсно, всі 
університети країни охоплені страйками, 
будуються барикади, відбуваються зброй
ні сутички з поліцією. У відповідь па це 
уряд закриває факультети, поліцейські 
вриваються в університети, ночами про
водяться арешти. Два студенти юридич
ного факультету Мадрідського універси
тету Район Оріа і Хосе Марія Мохедаво 
позбавлені права навчання п Іспанії на 
протязі чотирьох років. Солідарність із 
студентами проявляють багато професо
рів і викладачів. Вони підписують листи 
протесту, демонстративно виходять у від
ставку.

Іспанську молодь хвилюють I міжна
родні проблеми. Вона рішуче виступає 
проти варварської агресії США у В’єтна
мі, за ліквідацію американських воєнних 
баз в Іспанії. і

На репресії уряду трудящі Іспанії від
повідають масовими демонстраціями. Р 
цю боротьбу включаються все нові І попі 
верстви населення. Іспанський народ 
знає, що тільки шляхом впертої боротьби 
можна завоювати Іспанії свободу і де
мократію.

Хесус САІС,
іспанський публіцист. 

(АПН).

АНГЛІЯ: КРИТИКА ПОЛІТИКИ УРЯДУ
ЛОНДОН, 15 лютого. (ТАРС). Більшість аспектів 

внутрішньої і зовнішньої політики лейбористського 
«уряду Англії були піддані різкій критиці в проектах 
резолюцій, представлених низовим» осередками мо
лодіжної організації лейбористської партії «Молоді 
соціалісти» на розгляд восьмій національній конфе
ренції, яка відкриється п’ятого квітня в Скарборо.

Всі проекти резолюцій, що стосуються економічного

курсу уряду, говорять про рішучі протидії членів 
цієї організації політиці «цін і заходів». «Політика 
лейбористського уряду, — говориться в резолюції, 
висунутій організацією Ліверпуля, — диктується ве
ликим бізнесом. Вона суперечить інтересам робітни
чого класу і вимогам лейбористського руху».

«Молоді соціалісти» виступають також проти пла
нів уряду розробити антиробітйиче законодавство. 
Вони розглядають ці плани як спробу урізати прана 
профспілок, підірвати страйкуючу боротьбу англій
ських трудящих.

БАГАТИЙ
ТОЙ,
ХТО 
людям
ВІДДАЄ

Любов Гридіна — групком- 
сорг Новоархангельського ра
йонного відділу соціального 
забезпечення. А ще вона — 
агітатор. її виступи завжди 
актуальні 1 змістовні.

На фото; Л. ГРИДІНА 
підбирає матеріал для чер
гової бесіди.

Фото В. СУСЛЕНКА.

(Ліричні записи)

А за селом дуби, як поторочі, 
Прошкують тихо путівцем глухим.
1 я пішов за ними в далину, 
Та все чомусь ніяк не здожену.

8.
Над тихою дніпровою сагою 
Колись давно і я сидів... Блукав 
іісмоп сновига місяць наді мною, 
І кволий легіт верби колихав. 
Ряхтіло плесо срібною габою, 
І пахла ніч пахким сум’яттям трап. 
I був я хлопчик, як зело тендітне, 
Що незабаром на зорі розквітне.

4.
По золотій долоні листопаду 
Дівча ступало миле і ясне,
На поклик мій не відгукнулось раГ*. 
Пройшло, моп не помітило мене.
Ще мить — і десь отам побіля сад 
його ажурний бантик промайне.
І довго я шукав собі розради 
На золотій долоні листопаду.

5.
Над потягом заколихалось гроно 
Пругкого диму й квапно попливло, 
ІЦе мить — і ь попелястому огромі

Розчиниться очей твоїх тепло, 
Останній крик у гаморі перону, 
І сплески рук, і молоде чоло. 
Прощай, кохана! Я стою, як завше. 
Пекельний сум за усмішку сховавши.

6.
Я ладен ошукатися в тобі, 
Прийняти гріш за золоту монету. 
Все в тебе є: зухвальці голубі 
Ясних очей, вуста, немов з щербету, 
1 плоть принадна, що підвладна злету 
Чуття і мислі, тиші й боротьбі. 
Все в тебе є, чому ж тоді бува, 
Нудьгуючи, вимучую слова?

7.
'1 спогадав ясне твоє лице,

’.кн леління, хусточку картату, 
стан такий гнучкий, як деревце 

Напровесні під небом пелехатим, 
Хоча б на хвилю повернути це —- 
Твій сум, твій стан, твій сміх побіля хат;- 
Напружу зір крізь простір і літа — 
Хиткий твій образ рінню заміта.

8.
Вже осені пунктирний візерунок 
Торкається і древа, і чола,

Ледь попеліє небо, і зела
Чіткіша помаранч. Гіолиннпй трунок 
Мені порання осінь принесла. 
Та ще надії звабливий дарунок.
Тож серцю залишається одно — 
Пить задумів зацукренс вино.

9.
Не проживи причинним сторчоглядо; 
(до втіхи ласим, до краси глухим) 
Літа найкращі. Безрозумну зраду 
Не пробачає доля. Нібн дим 
Спливе міраж твій, і не буде западу 
Із сумнівами, що грядуть за ним. 
Покутую зустрінеш вечір свій, 
Допоки слід не замете борвій.

10.
Як нелинь кремезний своє вбрання. 
Побережи в погоду і негоду 
Весільний поклик серця. Йди щодня 
На мудрий посвіт рідного народу. 
Затримай, як гарячого коня. 
Тужаву мисль для дального походу. 
Бо не підмурок — словеса пусті, 
1 не помога серцю — в самоті.



18 лютого 1909 року „Молодий комунар“ 4 стер,

за І ПС-.

рубежем

(ТАРС)

• ПОЧНЕМО З АЛЬФИ

Радянські 
футболісти

КАРАКАС (Венесуела). 
Завершивши своє зарубіж
не турне, футболісти мос
ковського «Динамо» приве-

зуть на. Батьківщину «Кар. 
навальний кубок». приз 
дниамівцГвиграли в турнірі, 
в якому, крім них, брали 
участь тут «Депортіво Іта
лія» і бразільська команда 
«Баско де Гама», В остан
ньому матчі з італійцями 
москвичі мали явну перева
гу (найактивнішими були 
Єврюжихіп і Ларінят). Про
те «глухий» захист суперни
ків привів до нульової ні
чиєї. Перемігши В ’Поперед
ньому матчі «Баско де Га
ма» — 2:0, московське «Ди
намо» стало переможцем 
турніру.

РАІІГУН. Передостанню 
зустріч в Бірмі футболісти 
ЦС1\А провели з молодіж
ною командою країни 
ремогли 2:0 (2:0).

туг 
про*

СОФІЯ. Гостюючі 
.московські торпедівці 
грали — 0:3 (0:2) збірній 
Болгарії. Голи забили: Кот- 
ков, Аспарухов і Жеков.

МАТИ МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я, 
гарне тіло — для людини 

справжнє багатстио. І про ньо
го варто дбати в такій же мірі, 
як і про здобуття знань. Все 
те багатство зростає в процесі 
тривалих і послідовних занять 
фізкультурою та спортом. Як 

показують спостереження, юна
ки та дівчата, які цураються 
фізичних вправ, мають погану 
поставу, плоскі груди, крило
видні лопатки, нерівні ноги. 
А постава, від якої в основно
му залежить краса тіла, фор

мується і виховується поступо
во протягом багатьох років.

Часом молоді люди прихо
вують свої недоліки, носять 
спеціальний одяг. А дефект 
прогресує, збільшується.

Тут принагідно згадати сло
ва великого вченого І. 1. Меч- 
нікова, який підкреслював, що 
людина ніколи не задоволь
няється одним тим, що дала 
їй природа. Подібно до того, 
як вона змінює природу тва
рин і рослин, людина прагне 
змінювати власну природу, ро
бити П гармонійною.

Медицині відомі більше 200 
теорій, які пояснюють старін
ня. Нині розвиток науки і тех
ніки, механізація та автомати
зація виробництва вступають 
у протиріччя з природними 
умовами, що сприяють фізич
ній досконалості людини. Ліо

днна має менше фізичне на
вантаження, втрачає стимуля
тори розвитку організму. А 
тривала фізична бездіяльність 
виснажує і руйнує цей орга
нізм.

Одним з найкращих засобів 
для розвитку мускулатури ті
ла є силові вправи, рухи з ве
ликими м’язовими напружен
нями, що збільшують обсяг 
м’язів, їх силу й еластичність. 
Тож і рекомендується потре
нованим людям займатись ат
летичною гімнастикою. Вправи 
з гантелями, амортизатором, 
гирями роблять рухи тих, хто 
тренується, пластичними, ви
разними, економними. В ре
зультаті тренувань виховує
ться сила, витривалість, гнуч
кість, швидкість, здатність 
розслаблюватися.

Але заняття атлетичною гім
настикою — це не просто на
бір силових вправ, що вико
нуються від випадку до випад
ку. Це — цілеспрямований 
процес.

Систематичність і послідов
ність занять, нарощування і 
розсіювання навантаження на 
всі групи м’язів — ось прави
ла, якими має керуватися той, 
хто почав тренування.

Хоч атлетична гімнастика і 
доступна людям будь-якого ві
ку, та при доборі вправ слід 
враховувати стать, вік, стан 

фізичний розвиток і

І БУДУТЬ МАЙСТРИ
До секретаря комсомольської органі' 

зації цукрового заводу Миколи Рябця 
зайшов юнак. По виправці одразу мож* 
на було відгадати — повернувся з ар-

Георгій Ковальчук, — відрекомен
дувався. І додав: — па заводі буду пра
цювати, хочу стати па облік.

Розговорилися. І тут Микола довідав- 
. ся, що є у хлопця гарний намір — ор

ганізувати секцію вільної боротьби. Ад
же сам Георгій — майстер спорту з 
цього виду.

... Тепер щодня. до спортивного залу 
сходяться хлопці, 
нів піші у секції вільної

Під час одного з занять 
у Георгія, чи є серед його друзів такі, 
які вже нині показали себе.

— Секція працює ще мало. Але бачу, 
що є кілька здібних борців. Ось Леонід 
Черевчепко, Василь ГІлуляк, Микола 
Охотник, Микола Леонов. Є надії, що 
згодом і в Малій Висці будуть свої 
майстри.

Майже 50 спортсме- 
боротьби.

ми запитали

С. БРОВЧЕНКО 
наш позаштатний кореспондент 

м. Мала Виска.

підготовленість, недоліки в бу 
дові тіла. Хлопцям гімнастика 
допомагає в різнобічному фі
зичному розвитку, - розвитку 
сили, витривалості, гарної по
стави. Для людей розумової 
праці гімнастика е активним 
відпочинком.

Добираючи певні вправи, до
зуючи навантаження, атлет 
може керувати функціями ор
ганів і систем організму.

Не парто занадто переванта
жувати м’язи одними й тими 
ж вправами. Один комплекс 
вправ слід виконувати не мен
ше 2—3 місяців. І тільки після 
цього можливе ускладнення 
занять.

При загальній достатній фі
зичній підготовці і загартова
ності слід починати з гантелей 
(1,6—3 кг). Учням 12—14 років 
парто використати амортиза
тори, еспандер, а потім ганте
лі (1—1,5 кг).

Після занять атлетичною 
гімнастикою рекомендується 
обмивання холодною водою, 
їжу перед початком тренувань 
слід вживати не раніше ніж за 
дві години, а після — через 
годину.

Після занять бажано побути 
на повітрі.

В комплекс атлетичної гім
настики включають 10—15 
вправ, що розвивають всі гру
пи м’язів. В одному комплексі 
повинні бути такі групи вправ:
1. Для плечового пояса і рук.
2. Для тазового пояса і ніг.
3. Для тулуба і шиї. 4. Для 
формування постави і тілесних 
недоліків.

Кожну вправу слід викопу
вати 5—8 разів.

По мірі росту сили і присто
сування організму вагу спор
тивних знарядь і кількість по
вторень вправ рекомендується 
збільшувати.

Заняття мають тривати 20— 
40 хвилин.

Не слід займатись атлетич
ною гімнастикою перед сном, 

УРОК ПЕРШИЙ.
Перед початком заняття пе

ревірте пульс. Потім починай
те розминку, розігрівання ор-

ОКРАСА—АТЛЕТИЗМ
До редакції зайшов секретар комсомольської організації артілі «Дружба» Олексаидрів- 

ського району Василь Сузак і сказав:
— Якось колгоспні спортсмени згадали ?лспі про кільком фізкультурників, які вражають 

всіх силою і красою тіла. «Ці хлопці, — кажуть, захоплюються атлетизмом. А що як в на
шому колективі створити секцію і почати регулярно займатись атлетичними вправами?» 

Так, атлетизм — це здорово!
На жаль, я тоді засмутив їх, бо в нашому колективі немає досвідченого тренера, яки; 

би допоміг фізкультурникам в тренуванні. То, може, газета станс пашим порадником 1 
цьому? Нас цікавить, що таке атлетизм, як правильно займатись атлетичною гімнастикою, 
з чого почати перші тренування. _ , ’

З проханням допомогти олексапдрівцям, іншим фізкультурникам, які виявили бажання зай
матись атлетизмом, ми звернулись до старшого викладача фізичного виховання Кіровоград
ського педінституту імені Пушкіна В. Язловецького.

Цією консультацією відкриваємо пашу нову рубрику «Почнемо з альфи», де молодь 
розповіді про те, як приучити себе до фізичної культури.

здоров’я,

вниз

Зверніть увагу па 
Після ходи внкоиай- 
вправи для м’язів,

знайде

і

ганізму. 
дихання, 
те вільні 
рук, ніг, живота, спини, плечо
вого пояса. .Можна використа
ти вправи зі скакалкою, бігові 
вправи.

Після 10—15 хвилин розмин
ки — 1—2 хвилини відпочинку. 
І одразу приступайте до вико
нання комплексу вправ атле
тичної гімнастики.

Почнемо з ГАНТЕЛЬНОЇ 
ГІМНАСТИКИ.

1. Вихідне положення (СКО- - -
рочено — В. П.) — стоячи, но- нагинання вліво 
ги на ширині плечей, руки з —.......•
гантелями зігнуті в ліктях. Ви
прямляйте руки вгору (вдих) 
і поверніть у вихідне положен
ня (видих). Повторіть вправу 
5—8 разів. (Мал. 1).

2. В. П. — стоячи, ноги на 
ширині плечей, гантелі — за 
шию, на плечах. Присядьте 
(видих) — встаньте (вдих). 
Повторіть 6—8 разів. (Мал. 2).

3. В. П. — стоячи, гантелі 
внизу. Одночасно зігнути руки 
в ліктях (видих) і повернутись 
в В. П. (вдих). Повторити 6— 
8 разів. (Мал. 3).

4. В. П. — стоячи, ноги шир
ше плечей, кисті рук до поти-

ТнЕЕИИИ
А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 19 лютого. Перша 
програма. 11.00 — Гелевісті. (К). 
11.10 — Телевізійний фільм 
«Смішні історії». (К). 11.35 —
«Шкільний екран». Історія для 
учнів 5 класу. (К). 12.10 — «Ва
силівна». Телефільм. (Кірово
град). 12.-10 — Кіножурнал та 
художній фільм «Вдвічі більше, 
аніж нічого». II серія. (Кірово
град). 17.00 — «Пропагандист». 
Тележурнал. (Харків). 17.30 —

Телевісті. (К). 17.50 — «ГЛоие- 
рія». Телевізійний журнал. (К). 
18.30 — Експериментальна ко
льорова передача Українського 
телебачення. (К). 19.40 — «Зуст
річі». Прем’єра телевізійного 
багатосерійного художньо г о 
фільму. IV серія. (НДР). 20.30 
— Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.15 — А. Тур. «Пе
ребіжчик». Спектакль .Театру 
Радянської Армії. У перер
ві щоденник першого зльоту 
студентів. (К). 23.15 — «Проме
тей». Молодіжний клуб. (До
нецьк).

ЧЕТВЕР, 20 лютого. Перша 
програма. 12.40 — Кіножурнал 
та художній фільм «Чаклун у 
бригаді». (Кіровоград). 16.50 — 
«Людпіа і світ». Тележурнал.

(К). 17.25 — Інформаційна про
грама «День за днем». (Кірово
град). 18.00 — Передача, присвя
чена республіканському зльоту 
студентів. (К). 20.30 — Інформа
ційна програма »Час». (М). 
21.15 — Кіножурнал та художній 
фільм «Вдвічі більше, аніж ні
чого». II серія. (Кіровоград),

Друга програма. 17.25 — До 
25-річчя визволення Кривбасу, 
«Сини червоної землі». (Дніпро
петровськ). 21.15 — М. Томчапій. 
К/Кменяки». Спектакль Закар
патського драматичного театру, 
(Ужгород).

П’ЯТНИЦЯ, 21 лютого. Перша 
програма. 12.40 — Кіножурнал 
та художній фільм »Спрага». 
(Кіровоград). 16.50 — »На Чом-

О Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. Телефони: 

секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 
29-33-66, решти відділів — 29-33-55.

Б К 00629. Індекс 01197

лнчної частини голови, наги
нання тулуба в сторону, руки 
вгору (вдих), В. П. — (видих). 
Повторити 3—4 рази кожну 
сторону. (Мал. 4).

5. В. П. — стоячи, ноги на 
ширині плечей, руки в сторони. 
На «раз* підняти ліву (праву) 
ногу, руки звести, на «два* — 
повернутись у В. П. Повторити 
6—8 разів, (Мал. 5),

6. В. П. — стоячи, ноги на 
ширині плечей, руни з ганте
лями опустити, нагинання ту
луба вправо і вліво. Під час

. . . ’ » права рука
ковзає по тулубу і випрямляє
ться вгору, під час нагинання 
вправо ліва рука ковзає по ту
лубу і випрямляється вгору. 
Повторити вправу 6—7 разів у 
кожен бік. (Мал, 6),

7. В. П. — стоячи, ноги як
найширше, гантелі внизу. На
гинаючись вперед, розпести 
руки в сторони. Повторити 
6—8 разів. (Мал. 7).

8. В. П. — стоячи, ноги шир
ше плечей, тулуб нагнутий впе
ред, руни в сторони. Попороти 
тулуба в один і другий бік 
(♦вітряка). Повторити 4—5 ра
зів у кожен бік. (Мал. 8).

П. — лежачи спиною

на підлозі чи сидячи на табу
ретці, ноги закріпити. Кисті 
рук з гантелями — на поти
личну частину голови. Згина
ти і розгинати тулуб. При на
гинанні вперед — видих, при 
розгинанні — вдих. Повторити 
6—8 разів. (Мал. 8).

10. В. П. — лежачи животом 
па підлозі, ноги закріпити. 
Кисті з гантелями — до поти
лиці. Розгинати сипну, підні
мати голову вгору (вдих), по
вертатись у В. П. Повторити 
5—6 разів. (Мал. 10).

11. В. П. — основна стойка, 
кисті з гантелями притиснути 
до плечей. Зробити крок пра
вою (лівою) ногою вперед і 
підняти руки вгору (вдих), по
вернутись у В. 11. (видих). По
вторити 6—8 разів. (Мал. II),

12. В. П. — основна стоіїна, 
руки з гантелями опущені цннз. 
Стрибок па носках з розведен
ням і зведенням рук і НІГ. Псг 
вторити 15—20 разів. (Мал. 12),

Після стрибків спокійно по
ходити без гантелей, піднятись 
на носки — вдих, руки 
видих.

Потім 15—20 хвилин 
чинку. Обмити 
водою.

відпо- 
тегілоіо

гарі». Телевізійний нарис. 
(Херсон). 17.10 — «За здоров’я 
людини». (К). 17.40 •— «У нашій 
школі». Кінорепортаж. (Мико
лаїв), 18.00 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.10 — »Ви нам пи
сали». (Кіровоград). 18.40 — На
ші оголошення. (Кіровоград). 
18.45 — »Спрага». Художній 
фільм. (Кіровоград). 20.00 — Ес
тафета новин. (М). 20.45 —
♦Екран збирає друзів». «Свято 
народних талантів». (К). 21.45 — 
»Райдуга». Молодіжна програ
ма. (Одеса). 22.30 — «Зустрічі», 
Багатосерійний художній фільм. 
V серія. (К)..

Друга програма. 18.00 — Для 
школярів. «Горн». Тележурнал. 
(Дніпропетровськ). 18.30 — Телс-

вісті. (К). 18.50 — «У прапорові 
пзоя честь». (Львів). 19.20 — 
Концерт шахтарського ансамблю 
пісні і танцю. (Донецьк).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

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

Д ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВІВТОРОК, 18 лютого. 11.00 — 
Телевізійні вісті. (К). 11.10 —
Документальний кіноварне .«Не
спокійний народ». (К). 11.35 — 
Художній фільм »Великі турбо
ти через маленького хлопчика»,
17.20 — Телевізійний журнал 
»02», (Луганськ). 18.00 — .«Тере
мок »Світлячок», (Дніпропет
ровськ). 18.30 — '«Ленінський 
університет мільйонів». (М). 
19.00 — Телевізійні вісті. (К).
19.20 — Телевізійний фільм НДР 
»Зустрічі». НІ серія. (М). 2(Ь30 
— Програма «Час». (М). 2Г.15 — 
Художній фільм «Великі турбо
ти через маленького хлодника»;

СЕРЕДА, 19 лютого, Н 00 — 
Телевізійні вісті. (К). 11.10 —
Документальний фільм. 11.50 —

Телевізійний фільм '«Буднпо-. 
чок». 17.10 — Актуальний сира її, 
17.30 — Телевізійні вісті. (КЬ 
17.50 — Телевізійний журнал 
#Піоисрія>. (К). 18.30 — Експе
риментальна кольорова програ
ма. (К). 19.40 — ТслевІзІйииіІ
фільм НДР »Зустрічі». IV .се
рія. (М). 20.30 — Програма
»Час», (М). 21.15 — .»Паребіж-. 
члк». Спектакль Театру Радян
ської Армії. (Львів),

ЧЕТВЕР, 20 лютого. 11.00 — 
Телевізійні вісті, (К). 11.10 —
Художній фільм «У вогні-броду 
нема», 16:55 — Телевізійний
журнал. »Людина і світ». (К). 
17.25 — До 25-річчя визволення 
Кривбасу, »Сини червоної зем
лі». (Дніпропетровськ). 18.00 — 
Передача, присвячена республі
канському зльоту студен і їв. (К). 
21.15 — »Сто одне «чо^у?». 21.35 
— Художній ФІЛЬМ ’«У вогні 
броду лґема».
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