
В обкомі ЛКСМ України

Ленінськи СУ БОТА
/

ЙЙ
Готуючи гідну зустріч 100-річчю від дня 

родження В. І. Леніна, комсомольці, молодь 
магаються нових успіхів у виконанні завдань п’я
тирічки, у створенні матеріальної бази комунізму.

Виконуючи заповіт В. І. Леніна, що «Спілка ко
муністичної молоді повинна бути ударною гру
пою, яка в усякій роботі надає свою Допомогу,
проявляє свою ініціативу, свій почин», комсо
мольські організації знаходять нові, дійові фор
ми соціалістичного змагання за гідну зустріч ле
нінського ювілею. Однією з форм цього змаган
ня став Ленінський залік, який передбачає поєд
нання практичної участі комсомольців у виробни
чій діяльності, вивчення і засвоєння теоретичної 
ленінської спадщини та активну участь в громад
ському житті комсомольської організації.

Ленінський залік знайшов широке розповсюд
ження в комсомольських організаціях Ленінград
ської, Дніпропетровської, Горьковської та ін
ших областей.

Бюро Кіровоградського обкому ЛКСМ Украї
ни постановило провести у всіх комсомольських 
організаціях області в період з квітня 1969 по 
квітень 1970 року Ленінський залік комсомольців 
під девізом «Заповітам Леніна вірні».

На бюро затверджено положення про Ленінсь
кий залік. Райкоми, міськкоми, комітети комсо
молу первинних організацій зобов'язано провес
ти необхідну роботу по роз'ясненню мети і зав
дань заліку, допомогти комсомольцям в підго
товці, участі і здачі заліку. Запропоновано при 
кожному райкомі, міськкомі комсомолу створити 
громадсько-політичні комісії по організації і про
веденню Ленінського заліку. Редакцію обласної 
газети «Молодий комунар», молодіжні редакції 
радіо- і телебачення зобов’язано систематично ви
світлювати хід Ленінського заліку.

ПІ О Ж Е Н Н Я
ПРО ЛЕНІНСЬКИМ ЗАЛІК КОМСОМОЛЬЦІВ
КІРОВОГРАДЩИНИ

«ЗАПОВІТАМ ЛЕНІНА
Зміст Ленінського заліку витікає з 

ленінського положення про роботу Спі
лок молоді: вчитися комунізму можна 
лише пов’язуючи кожен крок свого 
навчання, виховання і освіти з прак
тичною участю в комуністичному бу
дівництві. Виходячи з цього, складови
ми елементами і водночас основними 
завданнями Ленінського заліку для 
кожної районної, міської, первинної 
комсомольської організації, для кож
ного комсомольця повинні стати:

ПРАКТИЧНА УЧАСТЬ У ВИРОБ
НИЧІЙ
ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОЇ 
НОСТІ, БЕЗУЛ1ОВНЕ 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
ДО 100-РІЧЧЯ ВІД дня 
ня в. І. ЛЕНІНА;

ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНЕ 
НЯ, ВИВЧЕННЯ і

ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ,
АКТИВ- 

ВИКОНАННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

НАРОДЖЕІІ-

ВИХОВАН- 
ЗАСВОЄННЯ 

ТЕОРЕТИЧНОЇ СПАДЩИНИ В. І. 
ЛЕНІНА, ВИХОВАННЯ НА РЕВОЛЮ
ЦІЙНИХ, БОНОВИХ І ТРУДОВИХ 
ТРАДИЦІЯХ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАР
ТІЇ І РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ;

АКТИВНА УЧАСТЬ В ГРОМАД
СЬКОМУ ЖИТТІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ, АКТИВНА СУСПІЛЬ
НО-КОРИСНА ПРАЦЯ;

СТВЕРДЖЕННЯ НОРМ КОМУНІС
ТИЧНОЇ МОРАЛІ, НЕПРИМИРЕН
НІСТЬ ДО АНТИГРОМАДСЬКИХ 
ВЧИНКІВ, ДО БУДЬ-ЯКИХ ПРОЯВІВ 
НАЦІОНАЛІЗМУ 1 БУРЖУАЗНОЇ 
ІДЕОЛОГІЇ.

УЧАСНИКИ 
ЗАЛІКУ

В Ленінському заліку беруть участь 
всі комсомольці, які перебувають на 
обліку в первинній організації на по
чаток ленінського року (па 22 квітня 
1969 року), не залежно від стажу не-, 
рсбупаннн в комсомолі.

ПОЧАТОК —
З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 
ЗБОРІВ

Ленінський залік проводиться на 
протязі ленінського року, тобто з квіт
ня 1969 року по квітень 1970 року у 
всіх первинних комсомольських орга
нізаціях області в три етапи:

Рік видання X
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кожного етапу заліку 
соціалістичного 

Ленінських уро- 
конференцій по 

1. Леніна. Пр.ч

На засіданні комітету 
юнаки I дівчата колгоспу 
«Іскра» Гайвороиського ра-
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магістралей
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ДЛИ

Пятирічка 
руками 

молодих.

БРИГАДИ 
ЗМАГАЮТЬСЯ

Комсомольсько - молодіжна 
ланка Григорія Голобородь- 
ка з колгоспу «Пам’ять Ле
ніна» Маловнсківського ра
йону викликала на змагання 
механізовану ланку артілі 
імені Шевченка, де груп- 
комсоргом ланковий Анато
лій Козаченко.

Молоді механізатори зо
бов’язались виростити і зі
брати з кожного гектара но 
45 центнерів кукурудзи та 
по 25 центнерів соняшника.

ІСКРІВЦІ - 
ЗА МОСКВИЧАМИ

етап — квітень — червень 1965 
(до 50-річчя комсомолу України); 
етан — липень — жовтень 1969 
(до 51-ї річниці ВЛКСМ);
етап — жовтень 1969 року — кві- 
1970 (до 100-річчя від дня народ-

1- й 
року

2- й 
року

3- й
тень ... . „
Ження В. І. Леніна).

Ленінський залік починається з ор
ганізаційних зборів в комсомольських 
організаціях в квітні 1969 року. На цих 
зборах розглядається і затверджує
ться склад громадсько-політичних ко
місій та індивідуальні зобов’язання 
кожного комсомольця до ювілею В. І. 
Леніна, визначаються твори В. І. Ле
ніна, які будуть вивчатися в ході за
ліку.

Трудові зобов’язання слід брати, ви
ходячи з максимальних можливостей, 
з необхідності активізації всіх зусиль 
па гідну зустріч ювілею.

Керівництво проведенням Ленінсько
го заліку в районній (міській) комсо
мольській організаціях здійснюється 
бюро райкому (міськкому) комсомолу, 
в первинних організаціях — комітста. 
ми (бюро) ЛКСМУ.

В ході заліку комітети комсомолу 
повинні контролювати і направляти 
роботу комсомольців по виконанню 
взятих соціалістичних зобов’язань, на
давати допомогу у вивченні творів 
В. І. Леніна. Необхідно підібрати 
консультантів для організації мето
дичної допомоги учасникам заліку 
при вивченні ленінських праць.

Вивчення теоретичної спадщини 
В. І. Леніна повинно підкріпяюватн- 
єя масовим» формами пропаганди: ле
нінськими і комсомольськими читання
ми, зустрічами з ветеранами партії і 
комсомолу, екскурсіями 1 походами по 
ленінських місцях і місцях слави на
роду та іншими.

З метою оперативного керівництва 
проведенням Ленінського заліку та па
дання методичної допомоги створюю
ться обласна, районні та міські гро
мадсько-політичні комісії, до складу 
яких входять комсомольський і пар
тійний актив, ветерани партії І комсо
молу. пропагандисти, представники за
кладів культури, спортивних, оборонних 
та інших громадських організацій.

ЗАВДАННЯ 
ГРОМАДСЬКО 
ПОЛІТИЧНИХ 
КОМІСІЙ:

визначити роботи В. І. Леніна 
вивчення комсомольцями, підходячи 
до цього питання диференційовано у 
відповідності з рівнем освіти ROMCO- 

бону вирішили підтримати 
почин московських комсо
мольців про проведення ДО 
кінця квітня щотижневих су
ботнії ків.

Два суботники молодь се
ла провела успішно. Тре
тій — сьогодні.

Першими 
Цієї доброї 
Володимир 
Анатолій 
Моргач.

заспівувачамн 
справи стали 
БершадськиЛ, 

Новії ць кий;

НЕ КОЧЕГАРИ 
І НЕ ТЕСЛЯР!..

Аня Талпа і Лариса 
рошниченко, два брати 
сн.ть і Сашко Романсики — 
електромонтажники. Всі во
ни з комсомольсько-моло
діжної бригади Григорія Мі
рошниченка. Це і є ирніада 
Кіровоградського спецуправ- 
ління «Електромонтаж» 
№ 111, яка удостоєна звання 
бригади комуністичної праці.

Як і в справжніх монтаж
ників роботи в них чимало. 
Днями вони закінчили мон
таж бібліотеки імені 50-річ- 
чя Жовтня, що по вулиці 
Башкирській, тепер розроб
ляють схему електромережі 
лікарні заводу «Червона 
зірка».

А попереду ше скільки не
відкладних справ! Монтаж
ники ж...

мольціп, профілем організації, профе
сіональною специфікою;

підібрати пропаганднстів-консультан- 
іів (з розрахунку однії консультант на 
15—20 учасників заліку), які могли б 
надавати постійну методичну допо
могу учасникам при вивченні творів 
В. 1. Леніна;

брати участь в прийомі заліку, вра
ховуючи при . цьому всю діяльнісіь 
комсомольців.

Підсумки заліку підводяться по 
кожному етапу зокрема.

Завершенням і 
мають бути підсумки 
змагання, проведення 
ків або теоретичних 
вивчених працях В. 
проведенні Ленінського уроку необхід
но, щоб комсомольці, аналізуючи той 
чи інший ленінський твір, аналізува
ли і свою діяльиість по виконанню 
•заповітів вождя, зокрема участь в ко
муністичному будівництві, б науково- 
технічному прогресі, в громадській та 
суспільно-корисній роботі.

Підсумки кожного етапу обговорюю
ться на комсомольських зборах групи 
чи організації. Тут же, на зборах зат
верджуються результати здачі чн не
вдачі заліку.

У випадку невиконання зобов'язань 
■пі слабкої підготовки по працях В, 1. 
Леніна, чн громадської пасивності 
комсомольця залік йому не зараховує
ться. Якщо той чн інший комсомо
лець не склав залік на одному з ета
пів, то і в загальному підсумку залік 
йому не зараховується.

Підсумки третього етапу і кінце
вий підсумок Ленінського заліку під
водяться на комсомольських зборах, 
районних, міських активах і плену
мах напередодні 100-річчя від дня на
родження В. І. Леніна, де аналізуються 
результати участі молоді в заліку, 
підсумки виконання ііідпвідуальннх зо- 
біш’язань по гідній зустрічі ювілею, 
підсумовується все пінне, що було 
знайдено організаціями в ході прове
дення Ленінського заліку і що може 
бути використано в подальшій роботі.

По загальному підсумку всіх трьох 
етапів учасийкам заліку, які успішно 
знали його, вручаються вкладка в ком
сомольський квиток.

ЦК ЛКСМ України, ко
легії Міністерства будів
ництва і експлуатації ав
томобільних шляхів 
УРСР, Міністерства ко
мунального господарства 
УРСР, президії Україн
ського республікансько
го комітету профспілки 
робітників автотранспор
ту і шосейних шляхів та 
Українського республі
канського комітету проф
спілки робітників місце
вої промисловості і ко
мунально - промислових 
підприємств прийняли 
спільну постанову про 
підсумки соціалістичного 
змагання серед комсо
мольських організацій, 
комсомольців і молоді, 
піонерів і школярів, пра
цівників шляхових і ко
мунальних господарств 
по благоустрою, озеле
ненню шляхів і населе
них пунктів республіки в
1968 році та затвердили 
умови цього змагання на
1969 рік.

Перше місце в соціа
лістичному змаганні по

озелененню шляхів і на
селених пунктів за 1968 
рік присуджено Львів
ській обласній комсо
мольській організації, 
друге — Черкаській та 
Івано-Франківській об
ласним комсомольським 
організаціям, третє — 
Ровенській та Херсон
ській обласним комсо
мольським організаціям. 
Вони нагороджуються 
Почесними грамотами ЦК 
ЛКСМУ та грошовими 
преміями.

Визначено десять пе
реможців серед район
них комсомольських ор
ганізацій. У їх числі — 
Онуфріївська районна 
комсомольська органі
зація нашої області. Во
на одержує Почесну гра
моту ЦК ЛКСМ України 
і грошову премію в роз
мірі 500 карбованців.

В 1969 році соціаліс
тичне змагання комсо
мольських організацій, 
комсомольців, піонерів і 
молоді, працівників шля
хових і комунальних гос
подарств по благоустрою 
та озелененню шляхів і 
населених пунктів три
ває. Воно присвячується 
100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна та 
50-річчю ЛКСМУ.
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ІДЕ 
ПАТРУЛЬ

Вам, мабуть, часто доводи
ться бачити, як вулицями 
міста іде хлопчик чи ДІ*- 
чинка в білій панам! із зе
ленок» смугою (якщо це 
влітку) або із зеленок» по
в’язкою на рукаві. На тій 
пов’язці — дві літери — 
=ЗП». Це іде зелений пат
руль.

А чи звернули ви увагу 
на прискіпливий погляд піо
нера? Він не просто прогу
люється вулицями. Він охо
роняє наших зелених друзів.

Здавалося б, навіщо охо
роняти те, що ми створюємо 
самі для загального добра? 
А для того, що трапляю
ться ще у нас губителі при
роди, які не проти заради 
розваги понівечити насад
ження.

Бувають і такі випадки. 
Иа однії з будівельних май
данчиків шофер автокрана 
онвантажпь бетонні плині 
прямо на дерево, пол.ічлп- 
шп його в трьох міспях. Піо
нер тридцять першої школи 
Сергій Миколаєнко помітив 
це і пред'явив законні пре
тензії винуватцю. Але той 
нагрубив учневі і продовжу
вав скидати плити.

Сергій не розгубився. За
писав иомер машини і пові
домив про цей випадок в 
Міський ВІДДІЛ МІЛІЦІЇ.

Такий приклад — не 
виняток. Це говорить про 
те, що в організацію зеле
них патрулів, хоч і входять 
здебільшого піонери, влада 
у них велика.

Але зелені патрулі не 
І тільки оберіїають насаджен

ня. Вони самі приймають 
найактивнішу участь у їх 
збільшенні. За минулий рік 
членами товариства охоро
ни природи посаджено сім 
тисяч кущів і дерев. Про не 
і йшла мова на міському 
зльоті зелених патрулів, 
який проводився аперше в 
області з ініціативи місько
го товариства охорони При*

I роди.
Відповідальний секретер 

цього товариства — вчитель 
Кіровоградської середньої 
школи 31 — Микола Ми
хайлович Кожухар зроби» 
доповідь про проведену ро
боту і завдання зелених 

і патрулів у підготовці д» 
зустрічі юй-річчя з дня на- 
роджеиня В. І. Леніна.

Завдання було поставлене 
конкретне. До знаменної 
дати и-'.жен піонер повяііен 
посадитл 5—7 дерев і ку
щів.

230 делегатів зльоту — 
предеї авшгків двохтисячної 
міської організації зелених 
патрулів — прийняли звер
нений до всіх піонерів і 
комсомольців міста.

Сказав 
об’єктив 
слово
З ОБЛАСНОЇ ФОТОВИСТАВКИ,

ПРИСВЯЧЕНОЇ ЮО-РІЧНОМУ
ЮВІЛЕЮ В. І. ЛЕНІНА

І___________________________________

У Кіровоград: в приміщенні кі
нотеатру «Комсомолець» відкрито 
обласну фотовиставку, на якій 
широко представлено творчість 
Андрія Дібровного та Василя Ков
пака з обласного центру, Георгія 
Танського та Анатолія Бойка з 
Олександрії, Володимира Топчія з 
Малої Виски, Петра Малєєва з 
Яовомиргорода та багатьох інших 
авторів. За об ємом і за змістом 
таку виставку глядач нашого краю 
бачить вперше.

Г. ПРОКОПЕНКО.
Хоч виставка відкрита лише кілька днів — її відвідали тисячі глядачів...

Фото В, КОВПАКА.

Готувалася виставка не один 
тиждень, не один місяць... Вона 
визрівала як плід по осені.

Представлено на ній близько 
трьохсот робіт. А коли врахувати, 
що протягом кількох місяців ця 
цифра буде невпинно зростати — 
то перед очі постає неабияка мас
штабність. І хоч доробок не гоже 
вихваляти кількісним способом, 
все ж скажемо: добре! Бо що не 
знімок — то промінь з життя об
ласті, то натхненна боротьба лю
дей за хліб, за цвітіння молодого 
саду, то мальовнича краса степо
вих просторів. А ще замилування 
щасливим дитинством, гордість за 
перемогу космічних рубежів... Це 
велика відкрита книга про трудові 
будні і омріяні горизонти нашого 
неспокою.

Як же читається ця книга, що 
нового змогли споглянути ми на 
виставці? Адже маємо справу з 
фотографією публіцистичною, де і 
на документальному і на пейзаж
ному варіанті мусить бути зримий 
слід художнього шукання.

Щодо першого, документаль
ності, то тут наші автори впорали
ся неабияк, попрацювали справно. 
З фотографій, що оглядаються на 
виставці, можна читати біографію, 
області, називаючи при цьому 
конкретних людей, ті основні по

дії, які відбулися на Кіровоград- 
щині за останнє десятиліття.

Більшості авторам вдалося кон
кретне передати через призму 
художності. А це нелегко. Певно 
не раз довелося Анатолію Бойку 
з Олександрії відвідати вугільні 
розрізи, не в одній задушевній 
розмові з шахтарями взяти участь 
доки не побачили світ його робо
ти з циклу гірничих буднів. Ось 
перед нами два портретні знімки 
двох шахтарів. Абсолютно різні 
характери, настрої: перший, пев
не, щойно відірвався від робо
ти — в очах, у суворих рисах об
личчя проглядається задума, стур
бованість, а за ними — тінь солод
кої втоми. Якраз приємної втоми 
після трудової зміни! На другому 
обличчі — веселий посміх. Але не 
той, який ми часто іменуємо пла
катним, а по-справжньому люд
ський, вражаючий. Може, шахтаря 
поздоровили з понадплановою 
тонною вугілля, може, хтось з дру
зів просто розповів якусь смішну 
історію... Такі фотопортрети но 
залишають нас байдужими.

Графічну фотографію «Монтаж
ники» зроблено на будівництві 
ударної комсомольської будови 
Долинського цукрового комбіна
ту. Василь Ковпак зміг чітко і при
страсно передати ритм праці, ве
лич гоодого робочого- імені. Це 

можна сказати і про твори «Трак
тористка Майя Мартинюк», «Зем
лі окраса», «Дівчата...»

Коли для почерку Василя Ковпа
ка характерні своєрідна фунда
ментальність, насичена сонячніс
тю, енергійністю, то для Артура 
Будулатьєва більш притаманна мо
ва людської душі. Кожен твір Ар
тура — це викінчена психологічна 
новела, де вміло поєднано красу 
і характер людини. Його знімки 
«Рідненька», «Сімейні турботи», 
серія «Хліб» по-справжньому при
красили виставку.

Можна багато говорити приєм
них слів на адресу В. Євтушенка 
за його пейзажні знімки «Гори», 
«По льоднику», «Мере сонця», 
треба згадати добрим словом ро
боти В. Логвина, О. Петрова, 
Б. Іванова...

Зупинимося із своїми думками 
щодо творчості одного із зачина
телів кіровоградської фотографії 
А. Т. Дібровного. На виставці 
Андрій Трохимович представлений 
широко. І це закономірно: не од
ну сотню кілометрів зверстав фо
токореспондент степовими стеж
ками області... І ось його світ по
стає перед нами, мовою об’єктива 
досвідчений майстер оповідає нам 
велику повість і про будівництво 
Кременчуцької ГЕС, і про бригаду 
двічі Героя Соціалістичної Праці 
Олександра Гіталова, і про бага
тьох інших невтомних хліборобів, 
робітників, медиків... Десятки об
разів, десятки характерів...

Є в Андрія Дібровного своєрід
ні пейзажні знімки «Ранок», «Ве
селі Боковеньки», «Сонячний 
день». Є немало вдалих робіт, 
приезячених темі праці. Але зу
стрічаються на виставці і такі 
знімки, які аж ніяк не схожі на 
стиль цього майстра. Йдеться про 
роботи «В Онуфріївській сільській 
бібліотеці», «Колгоспний лан»...

Блідо представлена на виставці 
і кольорова фотографія. Єдиний 
знімок Р. Рубіна «Яблука» несе в 
собі приємне естетичне відчуття.

Ще про одне. Хотілося б на на
ступних виставках бачити більше 
оригінальних робіт, неповторних 
за формою, хвилюючих по за
думу...

І все ж, попри деякі невдачі 
окремих авторів, виставка справ
ляє приємно враження. З фотолі- 
топису зримо проступає наш мо
лодий сучасник, його радощі і 
тривоги, мрії і сподівання.

В. ЮР’ЄВ.

) ПРОЧИТАВШИ ЛИСТА

ЧИ ЛИШЕ 
КВАРТИРНЕ 
ПИТАННЯ?
ПОКИ ЩО ВОНО НЕ з ЛЕГКИХ НЕ 
ВИНЯТОК В ЦЬОАіУ І КОЛГОСП «РО
ДИНА» КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ. 
ХОЧ, ЯК ВИЯСНИВ НАШ КОРЕСПОН
ДЕНТ, В ДАНОМУ ВИПАДКУ ЙОГО 
МОЖНА БУЛО ВИРІШИТИ, ЯКБИ КЕ
РІВНИКИ АРТІЛІ ЗА КОНКРЕТНИМ 
ФАКТОМ ПОБАЧИЛИ БІЛЬШЕ...

Наша розмова з головою колгоспу Мико
лою Никифоровичем Якименком- почалася 
так:

—■ Василь Потеев? Ну, а як же! Знаю... 
Гарний виробничник, кваліфікований тракто
рист...

А закінчувалася, вже при голові сільської 
Ради Сергію Тимофійовичу Балясову, так:

— Знаємо цих молодих! Так і дивляться, 
щоб щось увірвати, щоб на.-іУршічке про
жити,.. , , ’

— Бач. ім дали квартиру »;• ічасово, а во
ни вже й скаржитися знанні чи куди...

— ■ на заіиїття хору не ходять обоє т 
дружиною...

Я особисто не давав би їм квартири 
взагалі...

іут можна було б нанести ще з десяток 
речень, якими, з дозвол;. сказати, «характе
ризували» молоде подружжя ПотєєвиХ. Та — 
досить. Бо істина залишалася істиною: «Ва
силь Потєєв гарпий виробничппк, кваліфіко
ваний тракторист». Про це я дізнався ще до 
цієї розмови, бо перед конторою побачив 
його портрет на Дошці пдпгапи. ‘ А ще я 
знав, що хлопець — член комітету комсомо
лу, користується повагою у товаришів. Отже, 
як бачимо, між двома характеристиками, які 
дали- т. Якпменко і ?. Балясов, лежить прір- 

за. Чому ж так сталося? Чому обидва керів
ники виявилися такими непослідовними в 
своїх словах?

Микола Ннкнфоровії'і головує в «Родіте» 
всього кілька місяців. Господарство йому ді
сталося прямо-таки занедбане. 300 тисяч 
боргу, в артільній касі пі копійки, дисципліна 
в артілі нікудишня. Я розумів його, коли він 
скаржився, що його рішучі дії по виправлен
ню становища викликали в декого незадо
волення. Я співчував йому, коли він говорив, 
як важко доводиться ставити артіль па ноги. 

Я разом з ним обурювався, коли він показав 
па якийсь клунок, що лежав у кутку його 
кабінету:

— Вночі затримав одного, — ніс додому 
корм із ферми...

Але ж не всі такі? Звичайно, погоджував
ся голова. В основному люди в артілі пра
цьовиті, чесні. А Василь Потєєв?

— Василь Потєєв? Ну; а як же! Знаю... 
Гарний виробничник, кваліфікований тракто
рист... •

і тут я відкрив голові причину свого при
їзду. В листі до редакції комсомолець ГІо. 
тєєв написав, що торік правління артілі дало 
молодій сім’ї квартиру, а зараз попросили 
звільнити її. «Можливо, це н правильно, — 
пише автор, — бо в колгосп приїхав побий 
зоотехнік і йому, як спеціалістові, потрібна 
житлоплоща. Але ж і моя дружина Надія 
теж спеціаліст сільського господарства. Піс
ля закінчення Бобрпнецького сільськогоспо
дарського технікуму її направили в наш кол
госп па роббту. І ось запропонували вибра
тися з квартири».

Сам Василь після закінчення дев’яти кла
сів вступив до Новгородківського училища 
механізації. Одержав посвідчення тракторис
та'і повернувся в рідний колгосп. Все в жит
ті юнака складалося якнайкраще. Любима 
робота, кохана дівчина, яка згодом стала 
йото дружиною, донька. Спочатку жив у 
батьків, а там і квартиру одержав”. Як рап
том — виселяйся! Він — до голови, а голові 
часу немає поговорити з юнаком, порадити 
будуватися, допомогти матеріалами. Але ж 
мені говорить М. Якимепко, що колгосп 
зміг би надати допомогу молодій сім’ї і кош
тами, і будівельними матеріалами. А тракто
ристові він запропонував виселитися з квар< 
тири — і — все. У юнака опустилися руки, 
раптом все, що раніше здавалося таким ра- 

діснпм, набуло іншого відтінку. Вже її поду
мувати став, а чи не податися з артілі, де 
так несправедливо з ним повелися — «по
манили калачем» — в інше місце. Не думаю, 
щоб у колгоспі не були потрібні знання і 
руки двох молодих спеціалістів, які думали 
все життя прожити тут і дітям своїм” при
щепити любов до землі, до рідного села.

Висе зараз у колгоспі відчувається неста
ча робочих рук, особливо /серед механізато
рів. Туї би й подбати правлінню про закріп, 
лення молоді в селі, створити необхідні умо
ви, більше довіряти молодим. Як, наприклад, 
в колгоспі імені Леніна, що в селі Протопо- 
півці Олександрійського району, де випускни
кам шкіл на протязі шести місяців платять 
учнівські в розмірі 40 карбованців, а моло
дятам допомагають обзавестися господарст
вом, спорудити будинок.

Як бачимо, квартирне питання сягає наба
гато далі, ніж інтереси однієї сім'ї. Воно за
чіпає інтереси всієї артілі. На .молодь слід 
покладатися, ' разом із задоволенням мате
ріальних і культурних потреб молодих кол
госпників слід доручати їм справи, які б при
носили і користь артілі, і усвідомлення моло
дими своєї відповідальності за загальне доб
ро. «Комсомольські прожектористи» змогли 
б організувати пости і рейди, щоб запобігти 
розбазарюванню колгоспних коштів і продук
тів. У правлінні чомусь над цим не подумали, 
тож і доводиться самом}' голові викопувати 
роль вартового, а потім ще й говорити такс:

— А, що гам ваша молодь... Не можна їй 
довіряти:.;

Пробачте, але так можуть міркувати лише 
люди недалекоглядні. І чи ие тому закін
чення нашої розмови пилилося з вашого бо
ку, Аіиколо Никифоровичу, саме в ті образ
ливі слова, які ви говорили на адресу моло
дого подружжя? Василь і Надія Потєєви їх 
не заслужили. І я з полною відповідальністю 
взяв їх під захист, що, до речі, вас і голову 

■сільради немало здивувало. «Хто вони вам? 
Брат, сестра?..»

Подбайте про молодь. Слово честі, все це 
окупиться сторицею. •>*З

В. ГАНОЦЬКИИ, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп «Родина»;
Кіровоградського району.

Міцніє 
солідарність 
молоді

ХАРКІВ, (РАТАУ). Ба
гатолюдний мітинг солі
дарності на підтримку і 
боротьби молоді «пор- і 
тугальських» колоній і 
Півдня Африки аідбувся 
сьогодні у Харкові.

У великому залі Пала
цу культури ордена Ле- і 
ніна електромеханічного і 
заводу зібрались пред- ' 
ставники партійних, ра- 1 
дянських, профспілкових, ' 
комсомольських органі
зацій, молоді робітники, : 
студенти, учні технікумів, 
посланці багатьох країн, 
які дістають у Харкові І 
вищу та середню спе- ; 
ціальну освіту.

Над сценою — лозунг:, 
«За солідарність, мир і 
дружбу!». Він і був деві
зом мітингу, проведено- і 
го в міжнародний день > 
солідарності молоді.

На мітингу виступив . 
заступник голови коміте- 1 
ту молодіжних організа
цій СРСР В. Г. Васи
ленко.

Учасники мітингу од
ностайно прийняли текст ! 
резолюції на адресу ! 
Всесвітньої федерації дет 
мократичної молоді І і 
Міжнародного союзу і 
студентів.
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твій світогляд

З ПОЗИЦІЙ 
РОЗУМУ
Три бесіди 
про священні книги

РЯД НАШИХ ЧИТАЧЦІ ПРОСИТЬ РОЗПОВІСТИ 
ПРО ТАК ЗВАНІ «СВЯЩЕННІ» КНИГИ, ПРО ІСТО
РІЮ ЇХ ВИНИКНЕННЯ. ЗОКРЕМА, БАГАТЬОХ ЦІ
КАВИТЬ ПОХОДЖЕННЯ БІБЛІЇ.

НА ПРОСЬБУ РЕДАКЦІЇ СЬОГОДНІ ПРО ЦЕ РОЗ
ПОВІДАЄ ГОЛОВА БЮРО СЕКЦІЇ НАУКОВОГО 
АТЕЇЗМУ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА 
«ЗНАННЯ» II А. РЯБОЙ.

У НАСТУПНИХ БЕСІДАХ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ ПРО 
СУПЕРЕЧНОСТІ ВЕТХОГО ЗАВІТУ.

І. ЯК ЯГВЕ
СТАВ ЄГОВОЮ
Відома ленінська думка к’іііп, нас, що для з'ясування 

будь-якого питання об’єктивної істини необхідно підхо
дити з допомогою науки. Цс надзвичайно важливо, на
самперед, для вирішення головних питань світогляду. 
А тому і до релігії, її ідей, релігійних книг теж тре
ба підходити з позицій розуму, науки.

Про те, що існує біблія, знають і віруючі і невіруючі. 
Друїі — з 
яких саме 
чому вона

Кіровоград В центрі міста будівельники споруджують 
семиповерховий будинок. Це — новий готель на 304 місця. 
Відкриють його п наступному, 1370 році. коли ми святкува
тимем!. 100-піччя від дня народження В. І. Леніна.

Фото В. ТЕРНАВСЬКОГО.

ТКАЛЯ
Ткала баба моя доріжки, 
На основу підкання клала, 
Раз-по-раз на якісь підніжки 
Натискала, То баба ткала.

1 здалося мені: дорогу
Тче зона із клубка малогр. 
Не собі, а комусь під ноні 
Ткала баба м’яку дорогу.

А на ній світанкові роси 
Роме.ч-квіги дбайливо росять.
А у ткалі, моєї ткалі, 
Задимились сріблясто коси.

— Якщо серце гаряче маєш, 
Проростуть оці квіти, дочко... 
Поправляла бабуся тихо 
Пожовклий рукав сорочки.

•

« ♦ *

Спасибі, мамо, за спи 
тривожні. 

За дану долю, за вміння 
плакати, 

За найрідніші твої долові, 
За руту-м'яту. що по-під 

хатою.

Коли смеркання на сипім 
човнику 

Пливе поволі до моїх вікон. 
Твої долоні кладу під голову, 
А нони теплі і пахнуть літом.

А мені сняться дива 
дитинності.

І зеленаве па стінах клечення. 
1 кличе, кличе маяк 

гостинності — 
Тип. на якому-пузаті глечики.

Л. ПОПРАВКО.

Перші ставляться до неї з певною пошаною, 
байдужістю ,але, напевне, не всім відомо, в 
Історичних умовах була написана біблія, І 
стала священною книгою релігійних людей.

Спробуємо розібратися в цьому питанні.
Декілька тисяч років тому в степах Аравійської пусте

лі жили стародавні єврейські племена, які займалися 
кочовим скотарстпом. Не дивію, іцо н їх житті основну 
роль відігравали тварини, від яких залежав їх добро
бут, насамперед харчування, а тому єврейські племена, 
або, як їх називали, «коліна», вважали тварин своїми 
предками і покровителями. З часом вони переходять до 
шанування Сонця, Місяця, численних добрих і злих 
духіп. Безпорадність перед такими грізними і незрозу
мілими силами природи, як землетруси, сухі пітрн. пе
кучі піски, пожежі тощо привели кочівників до думі.и, 
що все це є проявом злих духів. Щоб залякати їх. віді
гнати від себе і привернути

СКІЛЬК
В СІМ’Ї БЕЛ.

лнсь до жертвоприношень, 
J обрядів.

добрих духів, люди пдзиа- 
■іаклунських зчіиіиіі'.піь та

Так вироблявся релігійний культ з йото'обрядністю і 
святами, сіворюпаїїся релігійний календар.

Йшов час. У XIІ) столітті до нашої ери євреї заорю
вали Палестіну (її називали тоді Ханаан) .На рівнинах 
долини річки Іордан місцеве населення займалося зем
леробством. Це й привело до того, що євреї, змішав
шись і і туземцами, переходять від кочового життя до 
осідлого, а значить, від скотарства до землеробства. 
Зміна умов і способу життя прискорює розклад родово
го ладу. Виникає приватна власність, а разом » нею і 
поділ суспільства на клас рабовласників і рабів.

Цілком зрозуміло, іцо при такому стані речей виникла 
Історична необхідність в об’єднанні племен дли спіль
ного виробництва і спільної боротьби. Трудність об’єд
нання викликалася тим, іцо кожний рід. кожне плем’я 
мало спого бога і ніхто не хотів відмовитися від нього, 
щоб поклонятись іншому. 1 тільки в XI столітті зо на
шої ери ,п міру дальшого зближення племен і їх кон
солідації на території Палестіни відбувається об’< •нац
ия навколо пайсильнішого племені того часу — племені 
Іуди. Звідси і назва — іудаїзм. Звичайно, що в таких 
умовах головним богом був визнаний бог нього племені 
(Ягве). Але. за звичаями євреїв, бога не можна було 
називати його власним іменем, а тому взяли слово 
(анодай), що значить «пан» з’єднали зі словом Ягве і 
за стародавньою єврейською транскрипцією появилося 
штучно створене слово Єюпа — назва бога Ягве. Ці 
на мають одне значення.

Таким чином, коли в X столітті до нашої ери за 
Саулі, а потім Давида названі племена створили

сло-

аг

царя 
__,_________________ _____  ____ __ І .дер
жаву, в якій головну роль відіграпало плем’я ІудіЕ бог 
Ягве етап богом-заступником. Всі місцеві боги заборо- 
няютсья, а їх святилища спалюються. Культ бога Ягве 
зосереджується в Єрусалимі, де цар Соломон будує 
розкішний храм.___________• ’.____**

З цього часу пануючі класи, і в першу чергу жерці і 
пророки, стали затушовувати наявність протилежних 
класів серед євреїв, підміняючи ідею класовості суспіль
ства .ідеєю національної єдності всіх віруючих євреїв 
перед богом Ягве. В таких умовах пригнобленому, затур
каному, иеосвіченому селянинові — іудею лишалося тіль
ки коритися і молити бога про полегшення своєї долі, 
бо нерівність і рабство були проголошені, як воля нога.

Виникає питання: при чому історія євренського народу 
до біблії? А все почалося саме з цього. Щоб молитися 
богу Ягве, треба було віруючим говорити, що саме він 
зроби», для людей, що шс обіцяє зробити, на що надія
тись?

Відповіді на ні питання з'являються я ЇХ—VI століттях 
до нашої ери. Жерці і пророки століттями збирали 
різні міфи, легенди, оповідання. І на основі всього ство
рена писана розповідь про бога Ягве. Спочатку цс були 
конги Буття. Ісход, Левіт, Числа І Второзакония, які 
склали «П’ятпкнижжя Мойсся». Пізніше ня священна 
книга доповнюється книгою Ісуса та Іншими, які іме-

З 15-го по 22 січня 1.970 року я нашій країні 
відбудеться п'яній всесоюзний перепис насе
лення.

Переписи населення маюіь велике значен
ня для політичного, господарського та куль
турного життя суспільства. З їх допомогою 
ми одержуймо дані, необхідні партійним, ра
дянським та господарським органам для 
складаннп перспективних планів, повсякденно
го керівництва промисловістю і сільським 
господарством, контролю за виконанням дер
жавних завдань. А наукові організації вико
ристовують дані переписів для вивчення пер
спектив росту чисельності населення, вико
ристання ірудоннх ресурсів і ін.

Переписи населення в СРСР служать інте
ресам трудящих. їх результати широко вико
ристовуються для вивчення та повного задо
волення матерія тьннх і культурних иііипів 
радянських людей.

В. І. Ленін надавав переписам населення 
великого значення. Влі відзначав, що дані 
перениіу необхідні для розвитку народного 
господарства Радянської держави, що ними 
даними буде покладена основа радянського 
будівництва. Вождь вимагав під усіх органів 
Радянської плані та радянських установ ство
рення необхідних умов з тя планомірного про
ведення переписів. З ініціативи Володимира 
Ілліча в серпні 1920 року її нашій країні буй 
проведений перший перепис населення.

Другий перепис відбувся у грудні 1926 року. 
Ного матеріали були покладені в основу пер
шого п’ятирічного плану. Дані третього пере
пису (січень 1939 року) піл образили успіхи 
соціалістичного будівництва я довоєнні роки. 
А четвертий всесоюзний перепис н іселення. 
проведений станом на 15 січня 1939 року, по
казав досягнення нашої країни п післявоєнній 
відбудові нарочного господарства та дальшо
му розвитку екоиомігя

Зараз розгорнулася підготовка до наступ
ного перепису, який почнеться в четвер 15 
січня 197і) року. Спеціально підготовлені облі
ковці побувають в усіх куточках нашої нео
сяжної Батьківщини і шляхом опитування 
перепишуть всіх радянських громадян, іно
земних підданих, які мешкають на території 
СРСР, а також тих наших співвітчизник'«, 
які тимчасово перебувають за кордоном.

Результати нового перепису розкажуть нам 
про загальну чисельність населення та його 
розміщення по СРСР. окремих республіках, 
областях, районах та населених пунктах, 
про склад населення за статтю, піком, ро
динним станом, національністю, мовою, ос
вітою, про розподіл його за заняттями та 
інше. Матеріали перепису проілюструюгь ус
піхи Радянського С.оюлу в розвитку економі
ки, культури, науки, в підвищенні матеріаль
ного добробуту трудящих за роки Радянсь
кої влади.

Проведення перепису населення — дуже 
складне завдання Для виконання його не
обхідна старанна та всебічна підготовка. На 
протяті тич небагатьох місяців, які залиши
лись до початку перепису, треба провести 
велику роботу по підбору переписних кадрів, 
їх підготовці, складанню організаційних пла
нів. уточненню картоїрафічного матеріалу.

Обком ЛКС.МУ нещодавно прийняв поста
нову про участь комсомольських організацій 
області и підготовці і проведенні всесоюзного 
перепису населення. Ця постанова зобов’язує 
міськкоми, райкоми ЛКСМУ. комітети первин
них комсомольських організацій активно про
водити роз'яснювальну роботу, виділяти для 
участі в переписі кращих комсомольців. Че
каємо від вас. молоді друзі.широкої допомоги 
органам ЦСУ в проведенні важливої дер
жавної кампанії.

М. АРБЕТБЛІТ. 
старший економіст облетагуправління.

ДОГЛЯНЬ 
ДЕРЕВО— 
МАТИМЕШ 
ЯБЛУКО

Немає, мабуть, такого 
села, де б не знали про 
добрі справи юннатів. Юи£ 
натураліст)! ведуть на при- і 
шкільних ділянках цікаві 
ДОСЛІДІ), В УЧНІВСЬКИХ Ці!- 
робиичпх бригадах уча- г 
ться одержувати високі 
врожаї. І, звичайно, виро
щують в шкільних садах 
вишні й черешні, рожезо- 
бокі яблука і соковиті 
груші. Шефствують юн
нати і над колгоспними 
садами: щовесни прибира
ють міжряддя, садять ви- 
рещені в своїх шкілках де
рева* прибивають шпаків
ні. знищують шкідників.

Юним садівникам, щи
рим друзям природи, сьо
годні дають порали голо
ва садового товариства і 
«Дружба» Є БАБЕНКО і • 
агроном П. ПЛІ IА СО В. і
Мине пебагато днів, і ряс- І 

ним цвітом вкриються де- 
рева. Не відведеш очей під і 
такої краси. А як зрадів , 
серце, коли на деревах І 
наллються ароматним co- ■ 
ком плоди! Щедрими чара- і 
ми віддячить природа лю
дині за невтомні турботи і 
працю. Так, за працю. Бо 
якщо діяти за принципом 
«посадив дерево — нехай 
росте собі», то не будеш ба
чити ні краси, иі врожаю.

Треба терміново зняти з 
дерев обв’язку, побілити 
стовбури, згребти і спалити 
торішнє листя, бур’яни, гіл- 
тя. Необхідно зберегти во
логу в грунті, для чого ре
тельно заборонувати ділян
ки, обробити пристовбурні 
круги.

Там. де весняні ручаї зро
били рівчаки, позагортайте 
їх. а великі вимоїни закн- : 
дайте гіллям, будівельним і 
сміттям, засипте землею і | 
утрамбуйте. Заодно прнас- ; 
діть у порядок алеї та лоро- ] 
ги, якщо вони проходять 61- ' 
ля саду.

Великих збитків садівни
цтву завдають рі ші цікідмй- 
ки дерев. З ними треба вес
ти невтомну війну. Вірна 
зброя сачопода — отрутохі
мікати. Але використовувати 
їх слід уміючи

Так, перед набуханням 
бруньок ведеться обприску
вання розчином нітрафену І 
ДНОК. Рекомендують такі ' 
дози препаратів для весня
ного обприскування по го
лому дереве- на відро поти 
(іо літрів) 250-30D грамго 
нітрафену, або 100 грамів 
.'ІМОК. Обприскування на
бряклих бруньок вбиваї зи
муючі стадії багатьох шкід
ників (яйця попелиці, мідя
ниці. кліща, листовійки).

Коли починають рожевіти 
бруньки, шкідники перебу
вають в иайуразлнвішій ста
дії — молодих личинок. В 
цю пору застосування отру
тохімікатів. особливо ротору 
або хлорофосу, дає найбіль
ший ефект. Не завадять пе
ред обприскуванням зібрати 
гнізда зимуючих шкідни
ків — золотогузки, мідяниці, 
кільчатого шовкопряда та 
інших — і спалити їх.

Любіть дерево. Від того, 
як ви доглядатимете за ним, 
залежить врожай фруктів, j 
Отож, не гаючи часу, виру
шайте до саду.

МІСІЯ ХУДОЖНЬОГО КЕРІВНИКА

„ВОГНІІК“- 
АНСАМК.ІЬ ІІЛРО ШІПІ

куються п богословській літературі історичними, а таьо 
книгами пророків. Все це і склало першу частину »- 
ЛІТ під назвою Ветхий, або Старий завіт. Не ваЖкО до
гадатися, що слово «біблія» перекладається с. 
«книга». Ветхий завіт, з точки зору віруючих, е '
щепною книгою двох ' релігій: іудейської і хр є 
СЬД°руга ж частина біблії розповідає про 
Ісуса Христа. Вона є священною книгою тільки хрнстт 
ян і існує під назвою Євангеліє, або ааві‘ ' ' '
дається з чотирьох євангелій, книги Д*ЯІ|ь , ' <0
ських. до двох десятків послань ТДгго Завіту 
Одкровення Іоанна. В єврейській біблії І ов 
немає, бо іудейська релігія його не ‘
Тоннам і тлумаченням біблії в ® створення

і Біблія заповнена казковими розповідям! і .. |
богом світу І людини, різними легендам! мкі»ами-J

, НО не випадково. Адже вони запоз",'с'1. ІІЄІІІ на ТОй Рп#с,
Інчціх народів, які були більш розвинені і ' ть. 

„ абкрема у ваЙлонян І єгиптян. В ’’"У к" ?^aCH|’Tb’, по- 
• 7 сі рабовласницьке суспільство і приватн. . _ 
‘ ДІЛ на багатих І бідних, неважливе ставлені^ до жш

•\Н. Для сграху знедолених нрнду*«а110 ’ ЖЯ1)-И,
втіки — неіснуючий потойбічний світ і райські

П. РЯБОЙ. 
51_ toPQ секції наукопрго атеїзму об.іасн 
шВаціу товариства «Знания».

В нашій газеті 5 квітня було вміщено статтю заслуженого діяча 
мистецтв УРСР, заслуженого артиста УРСР, керівника заслуженого 
самодіяльного ансамблю танцю УРСР «Ятрань» Анатолія Михайлови
ча Кривохижі «Місія художнього керівника», в якій порушувалося 
питання про те, хто сьогодні стоїть біля джерел самодіяльного ми
стецтва.

Редакція одержала чимало відгуків на цю статтю. Один з них сьо
годні вміщуємо з газеті. Запрошуємо культпрацівників, учасників 
художньої самодіяльності, всіх наших читачів взяти участь у цій роз
мові.

ЇОЛОЯі
OJ

1трьома дипломами першого ступе
ня і призом заслуженого ансамб
лю танцю «Ятрань». А 17 жовтня 
1968 року «Вогнику» присвоєно 
звання народного танцювального 
самодіяльного ансамблю.

В цьому немала заслуга його ке
рівника Вячеслава Жмуріна. Вихо
ванець Гадяцького культосвітнього 
технікуму, що на Полтавщині, ком
сомолець, вісім років тому прибув 
в юне місто над морем. Алла Мос- 
тицька, Ольга Куксенко, Володи
мир Лагно та Володимир Сідненко. 
Оце й весь склад танцюристів, що 
їх застав юнак.

Отже, доводилось все починати 
з азів: шукати, відбирати, організо
вувати. Не гаючи часу, комсомолець 
направляється в школи, на підпри
ємства та в організації міста, вияв
ляючи там танцюристів. Крок за 
кроком зростає колектив аматорів, 
а керівник віддає любимій справі 
знання і вміння. І в результаті — 
його багаторічна праця дістала ви
знання фахівців, які присвоїли ан
самблю звання народного.

Танцювальний колектив випускає 
стінну газету «Вогник». Вона ви
світлює життя ансамблю. Особливе 
місце у стіннівці займають матеріа
ли, присвячені підготовці до 100- 
річчя з дня народження В. І. Лені
на,

І
І
Івечора, коли сутінки 

землю, до Палацу куль- 
В. І. Леніна, що велич

ною білокам’яною спорудою висо
чить над молодим Кременчуцьким 
морем, поспішають юнаки та дів
чата. Це — члени молодіжного 
танцювального ансамблю «Вогник» 
збираються на чергове заняття.

Понад 60 аматорів у складі цьо
го колективу. Володимир Лагно, 
Раїса Шумейко, Віра Сизова, Лари
са Здота, Олексій Дяченко, Петро 
Коруц та інші закохані у мистецтво 
ритму і пластики.

Великим успіхом глядачів корис
туються у виконанні ансамблю ро
сійські, угорські, закарпатські, бол
гарські, чеські танці. Тут народились 
і танці на місцеві теми: «Кремгесів-

Кожного 
огортають 
тури імені

ські рибалки», «Бондарі», «Зустріч 
у рідному колгоспі».

Аматори часто виступають на під
приємствах міста, в колгоспах райо
ну. І кожен їх виступ супроводжу
ється незмінним успіхом. Так, лише 
останнім часом «Вогник» побував 
на заводах залізобетонних конструк
цій і виробів .металевих конструк
цій, в автопарку, кар’єроупразлінні, 
а також в багатьох районах сусід
ніх Полтавської та Черкаської об
ластей. Ансамбль зиступав у Кі
ровограді на телестудії, на об
ласному зльоті передовиків сіль

ського господарства, на вечорі-зу- 
стрічі з комсомольцями двадцятих 
років Кіровоградщини та ін.

За майстерне виконання танцю
вальний колектив нагороджено

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Кремлівської серед
ньої школи робітничої молоді 
N1 2.

І
І



-------— 4 crop. „Молодий нонупар“ —......... ■ *... . ............. 26 квітня 1969 року

В Кіровограді проходить четверта обласна декада танцю, на якій демонструють свою майстер
ність робітники і колгоспники, будівельники і енергетики.

На фото: жартівливий танець «Повзунок» у виконанні тлицювальною колективу Вільнійн- 
ського районного Будинку культури.

Фото В. КОВПАКА.

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!

Штаб всесоюзної ударної комсомольської будо
ви запрошує вас на роботу в Іркутську область 
в управління будівництва «Ангарбуд».

ПОТРІБНІ:

робітники всіх будівельних спеціальностей, а та
кож без спеціальності (її можна набути протягом) 
З місяців).

Оплата праці відрядно-преміальна .
Виплачується поясний коефіцієнт 40 процентів і 

40 процентів за роз’їзний характер роботи. ,
Щорічно — додаткова відпустка на 12 днів і. 

безплатний квиток до місця відпустки.
Проїзд до місця роботи за рахунок будови. 
По всіх питаннях звертатись в обком, райкоми 

і міськкоми комсомолу.

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА 
«АНГАРБУД».

АНГЕЛ - 
ХРАНИТЕЛЬ

— Одружуєшся? Ну, ну. Ти ще не знаєш 
що то таке. Спочатку добре. Медовий місяць 
І таке інше. А потім? Друзі забудуть, дружина 
набридне. Захочеш душу відвести, а тебе ви
кличуть і. тю-тю-ю... Ні, ні, не раджу.

Я не здивувався коли побачив його біля 
пологового будинку

— Доньку маєш? Ну, ну. Ти ще не знаєш, 
шо то таке. Спочатку приємне. Мужчиною 
себе почуваєш і таке інше. А потім? Вереск, 
пелюшки. Згодом виросте. Почне з хлопцями 
гуляти. Чув, які тепер хлопці?! Зустріне яко
гось шибайголову І-тю-тю-ю... Ні, ні, я осо
бисто...

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

полтавський державний 4 
педагогічний інститут 

ім. В. Г. КОРОЛЕНКА

Вперше я зустрівся з Ним на випускному 
вечорі.

— До інституту збираєшся? Ну, ну. Ти шс 
не знаєш, що то таке. Грошей у твого батька 
нема, впливового дядька — теж. Поїдеш, зда
си екзамени, не пройдеш по конкурсу 
і-ію-тю-ю .. Не раджу.

Через кілька років Він іавітзь до студент
ського гуртожитку.

— Інститут закгі іуєш? Молодим спеціалі:- 
тнм будеш-* Ну, ну. Ти ще не знаєш, що то 
таке. Зустрінуть добре, пропишуть в гурто
житку, посаду дадуть. А потім? «Не виконав 
плану, не виправдав довір’я, зірвав захід...», 
і-тю-тю-ю... Ні, не раджу.

В день мого одруження ми з} стрілись біля 
дверей загсу.

А вчора Він здибає
— Хворієш? Вмирати 
ще не знаєш, що то 
таке. Спочатку спо
кійно. А потім? Тру
би гудуть, родичі 
плачуть, цілуваться 
лізуть. Промови ви
голошують. Захочеть
ся куди-небудь тіо- 
тю-ю, та не дозволе
но. Ні, ні. Хто як, а 
я особисто не рад
жу...

Б. КУМАВСЬКИЙ, 
смт. Олскеаіідрінка.

мене у ліжку, 
зібрався? Ну. ну. Ти

СПОРТ ■
Він уже збирався в сиир- 

тивннй зал. Аж раптом ди
ректор школи каже йому:

— Завтра, мабуть, вам не 
треба буде приходити до шко
ли. Поїднте у Вільшанку. 
Нам, розумієте, іншого вчи
теля фізкультури дають.

Леонід Владов неабияк 
збентежився. Тільки-но роз
почався навчальний рік. І 
справи з фізичним вихован
ням учнів одразу стали кра
щими, аніж торік. До того, як 
він проводить уроки фізкуль
тури, ніхто не мав претензій. 
Навпаки, директор, завуч шко
ли були задоволені ним. Не-

фельдшер. 1 ще він має дру
гий спортивний розряд з 
класичної боротьби.

Не пройшло й трьох місянів 
з тих нір, як Євгеній Рудик 
працює в Добрівській 
ній школі, а 
дійшов лист 
хованці:

«Mo дуже 
Та, на жаль, 
підвищувати 
КІСТЬ, ХОЧ і в школі спортив
ний зал. Бо на дверях часто 
бачимо замок...»

Завуч школи Марія 
ліана Середа, почувши 
такі нарікання, здивувалась.

серед-
п редакцію на
писали його вн

любимо снорг. 
нам нема де 
свою маистер-

Ваеи- 
про

ЗАМІСТЬ СПИСА
СОКИРА

І

ждоазі он районна спартакіада 
школярів. Він уже почав го
тувати команди до змагань. 1 
ось несподівано: «Не треба 
цриходитн...»

На тому ж 
прибув новий 
лій Цуканов.

Та не встиг 
вести уроки

тижні р село 
вчитель Анато-

Анатолій про- 
фізкультурн в 

усіх класах, як в учительській 
кімнаті було чути репліки;

— Оце ю рекорди ставить 
паш новенький! Зібрав на пу
стирі хлопців, видав їм дріб
нокаліберні. Ціляться в цеглу. 
Тач можна й козу підстрели
ти, що пасеться неподалік...

А через День знову:
— Чогось в спортзалі 

реск, неначе на стадіоні, 
вчитель — надворі.

і хоч вихованці Анатолія 
Цуканова могли по-своєму 
розвивати на уроках «само
діяльність», та невдовзі й 
вони були пезадоволені сво
їм учителем:

— Он в інших школах хлоп
ці знову підвищили розряди. 
А ми й на змагання не поїха
ли. І жодна секція не працює. 
Все м’яч та м’яч.

Нарешті вчитель фізкульту
ри мав зауваження від дирек
тора школи. Та виправдову
ватись не збирався.

— Все це балачки... Я н не 
думаю брати якісь висоти. 
Що тут в селі можна зроби
ти?..

І Цуканов залишив школу.
В другому півріччі йою за

мінив демобілізований воїн 
Єзген Руднк. Приїхав у Добре 
з сусіднього села Йосипівні. 
Виявилось, що він за спе
ціальністю ветери карний

ес- 
А

І ось зустріч з самим Пуди
ком. Він і його колега 
Степанович Галіцький 
кали в спортивний зал 
тикласників. Перший 
заняття з хлопцями, 
гий — з дівчатами. Пробігли 
кілька разів попід стіни, по
тім виконали вправи, теж 
«для розминки». Далі дівча
та згуртувались біля кілець, а 
хлопці підійшли до брусів. 
Одні так-сяк могли повторити 
те, що показав їм учитель. 
Інші — неначе вперше бачи
ли спортивні снаряди.

Прошу назвати кількість 
школярів, які беруть участь в 
роботі секцій. Рудик бере
ться повільно лічити. Тоді я:

— Та, мабуть, же у вас є 
якийсь журнал. Чи просто 
список команд по секціях?

— Та нероблю я цього. Хто 
хоче, хай приходить. Не про
жену...

І знову «хто хоче», і знову 
«хто коли». А чітко виробле
ної програми, по якій мають 
тренуватися спортсмени, не
має, Тому н повільно росте в 
шко іі число спортсменів-роз- 

школярі з 
не В ЗМОЗІ 
змаганнях з

Петро 
пок.ти- 
дев’г,- 
лочав
ДРУ-

рядчнків, тому 
Доброго часто 
взяти участь в 
спортсменами інших шкіл ра
йону.

— Деякі команди у пас 
трохи підготувалися до спар
такіади, — знову скаржать
ся учні. — Але в той день, як 
нам треба було Тхатн на зма-- 
ганпп, пас послали працюга- 
ти в поле.

інше нарікання — про про. 
ведення уроків фізкультури:

— Прийшли ми в спортзал. 
А нас послали різати палило.

Це, мовляв, теж фізкультура.
Рудих підтверджує цей 

факт.
«Вчитель Рудик поводиться 

з нами грубо, — ще однії ря
док з листа. — Погрожує уч
ням»

Це було тоді, коли дев’я- 
тикласінки прийшли в спор
тивний зал в черевиках, шап
ках, Євгеній Федорович вима
гав бути у «формі». Цс зна
чить, щоб кожен взув кеди 
або ганочки. Бо, як каже учи
тель фізкультури, гімнастич
ний трикотажний костюм за 
чотири — п’ять карбованців 
ніхто не може ні в Доброму, 
ні у Вільшанці купити. Від
сутні в магазинах.

— А тут ще й спортивного 
інвентаря нема. Лижі полама
ні, тенісний стіл сам зробив, 
— скаржиться вчитель. — 
Спробуй бути спокійним...

Є. Ф. Рудик визнає свої по
милки. Обіцяє налагодити ро
боту спортивних секцій.

А завуч школи:
— Я не знала, що заняття з 

спортсменами мають влашто
вуватись на такому ж рівні, 
як і уроки фізкультури. Тепер 
постараємось домогтись по
ліпшення. Аби тільки нову 
школу почали будувати. Там 
буде добрий спортивний зал. 
Та поки що ніяк не можемо 
доходитися з підрядчиком за 
ціну...

Ще хотілося б почути від 
педагогів, як вони мають на
лагодити дисципліну учнів 
під час уроків фізкультури, 
як виховуватимуть спортсме
нів. Останнє слово до дирек
тора: «Вантажити цеглу, ру
бати дрова під час уроків — 
це теж запрограмовано в уч
бових планах?» Адже почув
ши іаке розпорядження від 
свого педагога, деякі учні 
роблять висновок, ніби гео
метрія, література від фіз
культури на багато щаблів 
стоїть вище. Бо ж можна за
мість ядра <-н списа взяти в 
руки сокиру. То виходить, що 
їм можна запізнюватись на 
заняття спортивних секцій. 
Можна прийти в спортивний 
зал, коли захочеться і сказа
ти: «Працюйте з нами». А в 
цей час там і учні з Іншого 
класу. Порушникам дисциплі
ни роблять зауваження. Але 
вони добре знають; з них по
винні «робити» спортсменів. 
Це — завдання вчителя фіз
культури. Проте забувають 
свій обов’язок. А нагадують 
їм про це рідко.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого кому
нара».
с. Добре
Вільшансьі'пга району.

<

УЇУ Наша адреса і телефони
М, Кіровоград, вуп. Луначарського, 36 Телефони: 
секретаріату «. 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів - 29-33-55

6 К 00731. — ------------ Індекс 01197. ’

НЕДІЛЯ, 27 квітня. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М), 9.15 — 
Теленззинн. (ЛІ). 9.30 — Для 
школярів. «Будильник», (М). 
10.00 — «Музичний кіоск». (М), 
10.30 — Для юнацтва. «Шукачі». 
Телеклуб. (ЛІ). 11.30 — Для
школярів. (Ленінград). 12.00 — 
інтербачення. Для школярів. 
Концерт дитячого хореографіч
ного колективу «Шкільні роки», 
(М). 12.30 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. (М). 13.0-9— 
Хокей: «Спартак» — .«Динамо»,' 
(М). 15.30 — До 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. Фес
тиваль самодіяльного мистецтва. 
(Донецьк). 10.30 — У світі мне- 
гецтв. -Вавсль». (Польща). 
17.00 — Гімнастика. Чемпіонат 
СРСР. Чоловіки. (Алма-Ата). 
18:00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 20.30 — «Сім 
днів». Міжнародна програма. 
(М). 21.15 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 22.15 — 
«Камертон доброго настрою». 
(Львів). 22.45 — Чемпіонат світу 
з настільного тспіса. (Мюнхен),

ПОНЕДІЛОК, 28 квітня. Пер
ша проірама. 16.20 — Мульт
фільм. (К). 16.30 — Республі
канська школа юних математи
ків. (К). 17.00 — Кіножурналі,
(К). 17.10 — «Краса людська». 
Телеальмапах. (Львів). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Теле
агентство «ГІІонсрія». Святковий 
випуск. (М). 18.30 — Ленінський 
університет мільйонів. «Основи 
марксистсько-ленінської філосо
фії», «Сучасна наука про піз- 

..... діяльність людини, 
засоби людського 
Передача перша. •

навальну 
Етапи і 
пізнання». __  ______
(М). 19.00 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 19.30 — Пер
шість СРСР з футбола «Дина
мо» (Москва’) — СКА (Ростов- 
на-Дону). (К). 21.15 — «На ла
пах широких». Тележурнал. 
(Кіровоград). 22.15 — «Кращі 
дні нашого життя». Докумен
тальний фільм. (Кіровоград), 
23.15 — Наші оголошення. (Кі
ровоград).

ВІВТОРОК, 29 квітня. Перша 
програма. 10.00 — Теленовини, 
(Лі). 10.15 — Для дітей. «Чуде
са природи». іКалінінград).

— «Приходь, казко». (М). 
— Для молодших школярів. 

«Сяє зірочка». (Гомель), 11.30 — 
Фого.хзгілинка. (К). 11.35 —

І «Шкільний екран». Передача з 
фізики для учнів 9 класу. «Теп- 

і лові двигуни та їх використан
ня». (К). 12.20 — Телевісті. (1<). 
12.30 — Кіножурнал та худож« 

І ній фільм «Чудо в Ламбоші». 
(Кіровоград). 16.50 — Тсленовн- 
нн. (ЛІ). 17.00 — Для дошкілЬ" 
ликів і молодших школярів. 
«Цікава азбука». (М). 17.30 — 
«Запрошуємо на ВДНГ Украї
ни». (К). 17.40.— До 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна. 
«Братерство робочих рук». Рс- 

І портаж з Одеського ордена Ле
ніна морського порту. (Одеса), 

і 18.10 — Телевісті. (К). 18.30 — 
Інтербачення. «По ленінських 
місцях»; (Казань). 19.00 —
,Д. Ліамгн-Сйбіряк. «Привалов- 

| ські мільйони», Спектакль 
.СверДловського драматичного 
.театру. В перерві — інформацій
но програма «Час». (М), 22.30 

_ — «Чудо п Ламбоші»..Художній 
фільм. (Кіровоград).

» ”

І
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ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА ПЕРШІ. 
КУРСИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ НА СГІЕ-! 
ЦІАЛЬИОСТІ:

історія, українська мова і література, російська 
мова і література, математика, біологія і хімія. 

Приймаються особи, які працюють ь загальноосвітній 
школі за обраною в інституті спеціальністю.

Прийом заяв з 20 квітня по 31 травня.
До заяви на ім’я ректора слід додати документ 

середню освіту (оригінал), характеристику з місця 
боти, медичну довідку (форма № 286), 4 фотокартки 
міром 3X4 см, витяг з трудової книжки.

Вступні екзамені! з 1 по 20 червня (Ь один тур) 
програмою середньої школи.

Зарахування з 21 по 25 червня, 
червня по 5 липня.

АДРЕСА: м. Полтава, вул.

Насїановча сесія

РЕКТОРАТ

Остроградського, 2.

Заочний відділ.
Телефон 25-93.

ЗНАМ ЯНСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1969—1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ;

муляри (строк навчання — 1 рік);
мулярн-пічникн (строк навчання — 2 роки); 
штукатури-малярн (строк навчання — 2 рокг); 
електромонтери освітлювальних і силових установок- 

(строк навчання — 2 роки);
тесляри (строк навчання — 1 рік).
Училище приймає юнаків і дівчат віком від 15—17 ро- ' 

ків, які мають освіту за 8—10 класів. .|
,Нп період навчання всі учні перебувають на повному ! 

державному забезпеченні і живуть в гуртожитку.
Вступники подають такі документи; паспорт (особи, і 

.які не мають його — свідоцтво про народження), доку- • 
мсиг про освіту, довідку з місця проживання, довідку ! 
про склад сім’ї, довідку про стан здоров’я (форма 
№ 286), 4 фотокартки.

Прийом документів з 1 квітня. Початок занять І ве
ресня. у

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м, Знам’янка, пул. Свердлова, 
18,

ДИРЕКЦІЯ.

АСТРАХАНСЬКЕ 
РІЧКОВЕ УЧИЛИЩЕ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА ПЕРШИН
КУРС

СТАЦІОНАРНОГО ВІДДІЛЕННЯ ’ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

судноводії-судномеханікн,
штурмани малого плавании (для річкового 

флоту),
механіки III розряду по експлуатації суднових 

силових установок.
Строк навчания 3 роки 7 місяців — 4 роки.
В училище приймаються юнаки від 15 до 30 

років, які за станом здоров’я можуть працювати 
па річковому флоті.

Прийом заяв з 1 червня до 31 липня 1969 року.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Початок занять 1 вересня.
Вступники складають екзамени з російської мо

ви (диктант) та математики (усно).
З 15 червня працюють платні підготовчі курси.
Особи, зараховані до училища, живуть в інтер

наті, забезпечуються безплатним обмундируван
ням та харчуванням, а також одержують сти- і 
пси дію.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Астрахань, вул. Розн 
Люксембург, 6/14.
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