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НАЦІОНАЛІЗМ — УСІ

ПСЬКОГО ОБКОМУ АКСНУ

-/

УЧИТИСЯ КОМУНІЗМУ — ТАКИМ Є ЛЕНІНСЬКИЙ НАКАЗ КОМСО

МОЛЬЦЯМ, ЮНАКАМ І ДІВЧАТАМ. ПРАЦЬОВИТІСТЬ, ЖАДОБА ЗНАНЬ,

•ІДЕЙНА ПЕРЕКОНАНІСТЬ, ПАТРІОТИЧНА САМОВІДДАНІСТЬ ТА ІНТЕР-

ЦІ ЯКОСТІ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ — ЧУДОВЕ

ВОНА СВЯТО

ЖИТИ ТАК, ЯК

ВИКОНУЄ ЛЕНІНСЬКІ ЗАПОВІТИ,

УЧИВ ВЕЛИКИЙ ЛЕНІН.

(Із Тез ЦК КПРС «До 100-річчя 
дня народження Володимира Ілліча 

Леніна»).
з

ДАВАЙ СТО УДАРНИХ ДНІВ!
100 ДІЙ В УДАРНО!

ПЕРШЕ СЛОВО
ЧЕРВОНОЗОРІВЦЯМ

ЛЕНІНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ ВАХТІІ
Десятки комсомольців нашого заводу «Червона зірка» підготували Ленін

ському ювілею чудовий подарунок: вони виконали особисті п’ятирічні плани, 
Багато молодих виробничників працюють в рахунок другого півріччя 1970 року, 

А в ці дні комсомолія ведучого підприємства області готується стати на 
стоденну ударну Ленінську трудову вахту. Ми взяли зобов’язання до 22 квіт
ня зробити сто корисних справ на честь ювілейного дня народження Ілліча. 
Наше слово — виготовити понад план 100 комсомольських сівалок. А інші 99 
справ? Цс економія матеріалів та інструменту, впровадження раціоналізаторсь
ких пропозицій, підвищення кваліфікації молодих робітників та інші. Подару
нок вождю буде зроблений від усього серця.

Віктор ГОЛУБИЦЬКИИ, 
заступник секретаря комітету комсомолу заводу «Червона зірка».

ПЕРЕМОЖНИЙ 
ПРАПОР 
ЛЕНІНІЗМУ

Життя нашої країни, всі діла і звершення її тру
дівників осяяні світлом Ленінського ювілею, який 
наближається. Зустрічаючи велику і дорогу для 
серця кожної радянської людини дату, мільйони 
будівників комунізму з новою силою висловлю
ють палку любов до свого вождя і вчителя, без
межну відданість ленінізмові.

23 грудня були опубліковані Тези Центрального 
Комітету КПРС до 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. Комуністи, всі радян
ські люди сприйняли їх як важливий політичний і 
теоретичний документ, який добре послужить 
справі пропаганди і вивчення марксизму-ленініз- 
му, ідейного озброєння і мобілізації трудящих 
на боротьбу за дальше втілення в життя ленін
ських заповітів.

Тези яскраво показують велич Леніна як ге
ніального продовжувача революційного вчення 
Маркса і Енгельса, творця нашої Комуністичної 
партії, керівника найбільшої в історії соціальної 
революції і засновника першої в світі соціаліс
тичної держави, вождя міжнародного робітничо
го класу. В них говориться: «З ім'ям і діяльністю 
Леніна зв’язана ціла революційна епоха в житті 
людства. Ленін дав відповіді на найактуальніші 
питання, поставлені ходом історичного розвитку, 
всебічно розвинув теорію соціалістичної револю
ції і будівництва комуністичного суспільства, озб
роїв російський, весь міжнародний революційний 
рух науково обгрунтованою стратегією і такти
кою, очолив боротьбу робітничого класу за 
втілення ідеалів соціалізму в життя. Соціалізм, пе
ретворений Марксом і Енгельсом з утопії в науку 
і збагачений Леніним новими висновками та від
криттями, втілився в соціальну практику всесвіт
ньо-історичних масштабів, став основною револю
ційною силою нашого часу».

Характеризуючи значення ленінського вчення 
для долі народів, його невмирущу життєву силу, 
Тези підкреслюють, що міжнародний робітничий 
клас дістав у цьому вченні могутню теоретичну 
зброю, всебічно розроблену ідеологію, програ
му революційних дій. Ленінізм — це марксизм 
епохи імперіалізму і пролетарських революцій, 
епохи краху колоніалізму і перемоги національ
но-визвольних рухів, епохи переходу людства від 
капіталізму до соціалізму та будівництва комуніс
тичного суспільства. Революційні звершення XX 
століття Жовтнева революція, виникнення сві
тової системи соціалізму, завоювання робітничого 
руху в країнах капіталу і успіхи народів колишніх 
колоній та напівколоній у боротьбі проти імперіа
лізму ~■ доводять історичну правоту ленінізму.

Живе, реальне втілення ідей ленінізму — пере
мога соціалізму і успіхи комуністичного будівни
цтва в СРСР, які справляли і справляють величез- 
нии революціонізуючий вплив на все людство. В 
Тезах розкрито всесвітньо-історичні заслуги Лені
на, партії комуністів, які очолили створення но
вого, соціалістичного суспільства, узагальнено 
більш як півстолітній досвід соціально-політично
го і економічного розвитку нашої країни по ле
нінському шляху, Цей досвід повністю під
тверджує ленінське передбачення про докорінно 
перетворення суспільних відносин, про величезне 
прискорення зростання продуктивних сил і духов
ної культури в умовах соціалізму.

(Закінчення на 2-й стор,).

РАПОРТ —

У КВІТНІ

70-го
По-ударному зустрічають 

Ленінський ювілейний рік 
комсомольці Знам’янського 
району.

Все масовішим стає похід 
молоді за технічний прогрес 
у сільськогосподарс ь к о м у 
виробництві. На нашому фо
то (внизу)' механізований 
молочний цех молочно-то
варної ферми артілі імені 
Дзержинського, де труди
ться один з кращих в райо
ні комсомольсько-молодіж
них колективів.

На фото вгорі — верстат
ники Знам’янського мебле
вого комбінату комсорг цеху 
Зоя Прнс (зліва) і проф
групорг Валя Лупало. їх 
щоденний виробіток — 108— 
110 процентів нормованого 
завдання.

Фото Б. В1ТОХІНА, 
В. КОВПАКА.

НОВА ВИСОКОВОЛЬТНА

ідами ■ '
Кришталем срібляться на сонці металеві 

опори. Вони виходять із головної підстанції 
гідроелектростанції імені 50-річчя Жовтня і 
спевнено крокують через дніпровські плавні у 
степ. Довжина лінії близько 25 кілометрів. Не
забаром Кременчуцький завод лиття та штам
пування одержить із Свігловодська дешеву 
дніпровську електроенергію. Струм по повій 
високовольтній лінії, монтаж якої ведуть ком
сомольці механізованої колони, буде подава
тися при напрузі 154 кіловольти.

Е. ЯРУШОК.
м. Світловодськ.

ДО ЯЛИНКИ НЕДАЛЕКО
На молочно-товарній фермі колгоспу «Запо

віт Леніна» Кіровоградського району ще не го
рить новорічна ялинка — ознака того, що пра
цівники її трудяться и рахунок новою року. 
Ллє все ж доярки успішно викопують взяті зо
бов’язання. 1 особливо це треба сказати про 
комсомольців.

Зоя Кокорило вже перейшла трьохтисячний 
рубіж. Не відстає від неї і її подруга Надія 
Леонтієва. Вона має близько 2700 літрів моло
ка на корову.

В ОБКОМІ КП УКРАЇНИ

Н. КОЗОРІЗ,

Робітники і службовці промис
лових підприємств і будов міста 
Олександрії, включившись у все
народне • соціалістичне змагання 
на честь 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна, взяли зобо
в’язання працювати в 1970 році 
без відстаючих підприємств, до
битися щомісячного виконання 
планів і соціалістичних зобов’я- 

, зань кожним колективом трудя
щих, достроково завершити річ
ний і п’ятирічний план. їх девіз 
— «Жодного відстаючого під
приємства!».

Підрахувавши свої резерви і 
можливості, трудящі міста Олек
сандрії зобов'язались плани 1970 
року виконати: по випуску про
мислової продукції — до 27, бу
дівельно-монтажних робіт, роз-

ПОЧИН ОЛЕНСАНДРІИЦІВ
дрібного товарообороту по тор
гівлі і громадському харчуван
ню — до 28, автомобільних пе
ревезень — до 25 грудня 1970 
року; п’ятирічний план реаліза
ції промислової продукції, роз
дрібного товарообороту по тор
гівлі і громадському харчувавша 
— до 7 листопада 1970 року.

Виконуючи рішення жовтнево
го Пленуму цк КПРС і листопа
дового Пленуму ЦК КП України 
(1968 рік) і надаючи великого 
значення підвищенню сільсько
господарського виробництва, про-

мислові підприємства і організа
ції міста подаватимуть всебічну 
допомогу селу в будівництві зро
шувальних систем, механізації 
трудомістких процесів па тва
ринницьких фермах, електрифіка
ції виробничих приміщень, в ре
монті сільськогосподарських ма
шин та інвентаря

Бюро обкому КП України схва
лило цінну ініціативу колективів’ 
підприємств та організацій міс
та Олександрії, рекомендувало під
тримати цінне починання олек
сандритів.



(Закінчення).

2 стор. „Молодий комунар“

ЛЕНІНІЗМУ

Ви-

Щоб 
ціїї- 

трсба

живий з живими

переможний
ПРАПОР

На своєму прикладі трудящі соціалістичних 
країн переконалися в загальнозначущості і діє
вості ленінського вчення. Вірність ленінізмові 
об'єднує братні народи, політичне й економічне 
згуртування яких дає можливість повніше вико
ристати переваги соціалістичної організації су
спільного життя.

У Тезах відображено процес дедалі глибшого 
впливу ленінських ідей на розвиток сучасного 
людства, коли соціалізм перебуває в історичному 
наступі, коли він став велетенським прискорюва
чем соціального прогресу. Комуністи, всі справж
ні революціонери бачать в цьому закономірний 
результат втілення в життя ленінського вчення про 
революційний процес, свідомої і цілеспрямованої 
соціалістичної політики, наполегливої праці на
родів, які створюють матеріальну і духовну мо
гутність світового соціалізму.

У наш час ідеї марксизму-ленінізму приверта
ють все нові і нові маси людей. Разом з мільйона
ми будівників соціалізму і комунізму в них чер
пають натхнення робітничий клас капіталістичних 
країн, борці національно-визвольного руху, всі 
прогресивні сили.

Ленінське вчення було і залишається надбанням 
усіх комуністів землі, всіх справжніх революціо
нерів. Для них ленінізм — це методологія рево
люційного мислення і революційної дії. Спираю
чись на теоретичну спадщину Леніна і повсякчас 
збагачуючи її, КПРС і братні партії непримиренно 
виступають проти сучасної буржуазної ідеології, 
правих і «лівацьких» перекручень марксистсько- 
ленінської теорії. Як велике інтернаціональне

вчення ленінізм'є ідейним прапором світового 
комуністичного руху- Це знов підкреслила міжна
родна Нарада комуністичних і робітничих партій, 
яка прийняла Звернення «Про 100-річчя з дня на
родження Володимира Ілліча Леніна»,

Комуністична партія Радянського Союзу непо
хитно вірна заповітам Леніна, думка якого завж
ди була спрямована вперед; до комунізму. В Те
зах ЦК КПРС говориться, що, відзначаючи Ленін
ський ювілей, радянський народ, народи соціаліс
тичних країн, міжнародний робітничий клас, усі 
революційні борці проводять огляд своїх сил, 
зміцнюють бойову єдність, визначають дальші 
перспективи і завдання своєї діяльності-

Наша генеральна перспектива — побудова ко
мунізму. Ленінські ідеї про суть і принципи кому
нізму, про форми й методи його будівництва пар
тія розгорнула в цілісну і науково-обгрунтовану 
програму комуністичного будівництва, яку на су
часному етапі покладено в основу рішень XXIII 
з’їзду КПРС. Вбачаючи головно завдання будівни
цтва комуністичного суспільства насамперед у 
створенні його матеріально-технічної бази, пар
тія робить усе для того, щоб забезпечити дальше 
значне зростання соціалістичної економіки і зав
дяки цьому добитись істотного піднесення рівня 
життя народу. Найважливішим напрямом розвитку 
народного господарства СРСР дедалі більше стає 
інтенсифікація виробництва, яка вимагає створен
ня найбільш раціональної системи організації та 
управління ним, всебічного науково-технічного 
прогресу, дальшої індустріалізації всіх галузей 
господарства і спеціалізації, удосконалення на
родногосподарських пропорцій, ефективного зи- 
користання матеріальних ресурсів.

Керуючись вказівкою Леніна, партія зв'язує ви
рішення економічних і соціально-політичних про
блем з формуванням нової людини. Активна роль 
тут належить марксистсько-ленінській ідеології, 
комуністичному вихованню. Виховувати нову лю
дину — значить розвивати у радянських людей 
свідоме, справді комуністичне ставлення до пра
ці і суспільної власності, найкращі риси мораль
ного обличчя будівника комунізму, все вище під
носити у трудящих почуття відповідальності за 
справу комуністичного будівництва, за зміцнення

— 25 грудня 100» року

могутності і обороноздатності соціалістичної Віт
чизни.

Із зростанням ідейної зрілості радянських людей 
рівень і дієвість комуністичного виховання мас 
дедалі більше залежать від теоретичної діяльнос
ті партії. I вона вважає своїм обов’язком свято 
виконувати ленінський заповіт — завжди пропа
гувати, охороняти від перекручень і розвивати 
далі соціалістичну ідеологію — вчення наукового 
соціалізму, тобто марксизм. Творча робота по 
дальшому розвитку теорії марксизму-ленінізму і 
пропаганді його ідей набрала особливого значен
ня в зв'язку з підготовкою до Ленінського юві
лею.

Тези ЦК КПРС мають величезне значення для 
дальшого розгортання нашої ідеологічної роботи. 
Глибоке вивчення і роз’яснення цього докумен
та — одне з важливих політичних завдань партій
них організацій, усіх комуністів. Для його успіш
ного розв’язання треба широко й активно вико
ристовувати систему партійної освіти, політичної 
інформації, органи преси, радіо, телебачення, всі 
форми й засоби пропаганди і агітації. Головний 
зміст і напрям політичної роботи в зв'язку з ве
ликою датою визначені Постановою ЦК КПРС 
«Про підготовку до 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна». Наші пропагандисти, 
агітатори, всі працівники ідеологічного фронту 
покликані нести в маси ідеї і положення Тез, ор
ганічно зв’язуючи їх з повсякденними практични
ми ділами і завданнями кожного трудового ко
лективу, сприяти мобілізації мас на дострокове 
завершення п’ятирічки, на успішне виконання со
ціалістичних зобов’язань, взятих на честь Ленін
ського ювілею.

У переддень світлої дати трудящі нашої країни 
ще вище підносять переможний прапор ленініз
му. Під цим прапором ми пройшли великий слав
ний шлях революційної боротьби і творчого бу
дівництва. Під цим прапором, продовжуючи спра
ву Леніна, радянський народ, керований Комуніс
тичною партією, впевнено йде вперед до своєї 
великої мети, віддає всі сили, знання, енергію бо
ротьбі за перемогу комуністичних ідеаліз, за кра
ще майбутнє людства.

(Передова «Правды» за 24 грудня).

ДОРОГІ НАМ ЛЕНІНСЬКІЙУСЦЯ
Ленінград, Набережна рі

ки Мойки, 68. Колишній Ма
рийський палац. Нині буди
нок виконкому Ленінград
ської міської Ради депута
тів трудящих. Тут 26 (ІЗ) 
грудня 1917 року В. І. Ленін 
виступив па засіданні бюро 
Вищої Ради Народного Гос
подарства.

Фото 1. БАРАНОВА, 
Н. НЛУМЕНКОВА. 

(РЛТЛУ).

«Сюїта про Леніна» — 
так назвав серію своїх тво
рів харківський художник- 
графік Сергій Фотійович Бе- 
седін. 25 років працює він 
над образом великого Лені
на. Близько 50 полотен Ве
селіть присвячених Володи
миру Іллічу, експонувалися 
на республіканських, всесо
юзних і зарубіжних худож
ніх виставках.

Син коваля, нині профе
сор. керівник кафедрі; жи
вопису Харківського ху- 
детшьо-пром недоваго інсти
туту С. Ф. Бесєдін невтомно 
продовжує роботу над ство
ренням любимого образу.

Сергій Фотійович Бесадіїї 
зараз працює над великим 
полотном, присвяченим при
їздові^ В. І. Леніна в Росію 
у 1917 році, яке вій назвав 
«Дома, в Росії».

На фото: новий малюнок 
з графічної сюїти про Лені
на «Велика дружба».

Фото О. ТАТАРЕНКА. 
(РЛТЛУ). 
ж®

ЧАСУ

Фільм «Живий Ленін», прем’єра якого відбулася 22 
грудня в кінотеатрі «Ударник» — це зібрані разом ори
гінальні документальні кадри, які відобразили великого 
вождя революції. У цієї картини п'ятдесятирічна історія. 
Вона водночас I літоннс часу, панорама найважливіших 
подій тих днів.

За життя Володимира Ілліча було зроолено всього 38 
його кінозйомок. З них у наших архівах збереглося 
двадцять.

Перший фільм, де кінокадри зібрано разом і прокомен
товано, вийшов у 1948 році і звався «Кіиодокументи про 
В. І, Леніна». У 1958 році картину було розширено. Б ро
боті над дикторським текстом взяв участь пост Олексій 
Сурков.

АІинуло ще десять років, стала досконалішою кінотехні- 
ка, було знайдено нові кадри Леніна, з’явилися кращі 
примірники плівки із зображенням вождя. Фільм «Живий 
Ленін» створили на Центральній студії документальних 
фільмів за кіноматеріалами Центрального партійного ар
хіву Інституту .марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. » 
ньому багато що уточнене і доповнено. Ще з кінця 20 
років добре відомі кадри, які показують Володимира Іл
ліча у Кремлівському кабінеті. Довгий час їх приписува
ли невідомому операторові. а місцем і часом зйомки 
вважали кабінет Леніна в Горках у 1922 році. Останні 
дослідження показали, що ці кадри знято б середині лю
того 1920 року у Москві, коли В. І. Леніна відвідав ко
респондент однієї з пью-йоркських газет Лі ікольн Ейр. 
Разом з иим був кінооператор Віктор К’юбс, який і зияя 
цю зустріч иа плівку.

Існують описи ще 19-ти, досі не знайдених кінокадрів. 
З часом фільм «Живий Ленін» буде знову розширено. А 
поки що його завершують кадри, зняті 28 листопада 1921 
року, коли Кремль відвідав американський економіст 
Хрістенсен. Час залишив на плівці сліди, але це одна 
останніх кінозйомок Ілліча і тому нам особливо дорога.

(Кор. ТАРС).

«Всеобуч 
всім»

Радують досягнення тваринни« 
ків колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
нашого району. За одинадцять мі
сяців еони виробили по 332 цент
нери молока на кожні 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь, до
биваються непоганих успіхів на 
відгодівлі свиней і молодняка ве
ликої рогатої худоби.

Групкомсоргу третьої молочно
товарної ферми доярці Ніні Воло- 
шиній випала висока честь: брати 
участь у роботі Третього Всесоюз
ного з'їзду колгоспників,

А цими днями трепівсьні комсо
мольці прийняли в себе своїх ро
весників із сусідніх колгоспів 
«Победа?» та імені Чапаева. На

спільних комсомольських зборах з 
інформацією про роботу Третього 
Всесоюзного з’їзду колгоспників 
виступила Ніна Волошина.

Дівчина розповіла, що у висту
пі на з'їзді Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша Л. і. Бреж
нєва та доповіді члена Політбюро 
ЦК КПРС товариша Д. С. Полян- 
ського про новий Примірник Ста
тут колгоспу підведені підсумки 
славного шляху, пройденого на
шим селянством, а також визначе
на програма дальшого розвитку 
колгоспного ладу.

А. ШУЛЬЖЕНКО, 
інструктор Знам’янського 
міськкому ЛКСМУ.

Післямова про виставку 
образотворчого та при
кладного мистецтва і ху
дожньої фотографії ново- 
архангельських самодіяль
них митців, присвячену 
Ленінському ювілею.

Районна виставка творів обра
зотворчого та прикладного мис
тецтва і художньої фотографії, 
присвячена ювілею В. 1. Леніна, 
яка була влаштована п місцево
му Будинку культури, виклика
ла живий інтерес. Вперше на 
широке громадське обговорення 
самодіяльні митці винесли най
різноманітніші зразки народної 
творчості.

Характерною особливістю ви
ставки є її чітко окреслена те
матика, здійснення заповітів 
Леніна — ось провідна тема ви
ставки, її ідейна суть. У ці дні, 
що невпинно наближають нас 
до сотої річниці з дня народ
ження вождя, у найрізноманіт
ніших проявах пульсує нев’яну
ча любов до Володимира Ілліча. 
Мабуть, найхарактернішим ви
явом цього е творчий звіт учас
ника виставки Василя Пилипеи- 
ка, представленого в експозиції 
одним тільки твором — портре
том Леніна, який самодіяльний 
митець виклав із десятка тисяч 
зерен. Тут кожна зернина сві
титься ЦІЄЮ одвічною любов’ю 
до Леніна.

З усіх ’ видів образотворчого 
мистецтва, прикладне є най
більш доступним і зрозумілим. 
Тим-то на виставці декоративні 
твори займають чільне місце. 
Окремо хочеться сказати 
художню вишнику.

Сюжет роботи Беатрисн
соці.кої сЮвілейний рушничок» 
— простий і невибагливий. Над 
вузькою доріжкою національно
го орнаменту графічно витканий 
портрет Ілліча, орнамент пере
тинає і другий кінець полотна, 
де п такому ж характерному 
графічному стилі вишиті роки 
«1870—1970». Весь рушник сприй
мається, як одне ціле, 
зрозуміти його естетичну 
нісгь, мабуть, спершу 
звернутися до національного ко
лориту українських рушників. З 
сивої давнини йому притаманна 
ота червоно-чорна стриманість, 
що глибоко зворушує своїм 
психологічним навантаженням.

Оглядаючи Інші твори худож
ньої вишивки, приходиш до 
висновку, що вона хоч і служить 
декоративним цілям, все ж. як 
окремий вид образотворчого мис
тецтва, має свою виразну мову.

Не останнім свідченням цьо
му є робота Ганни Коломієць з 
села Ятряні. Висвітлюючи облю
бовану тему, автор зобразила 
Ілліча у напіврозгориутому ві
ночку барвистих квітів. Харак
тер побудови твору підпорядко
вується його емоціональному 
змістові. Букетами, вінками кві
тів ми- завжди вшановуємо 
пам’ять вождя. Це вже стало 
традицією — висаджувати коло 
підніжжя пам’ятника Леніну 
живі квіти. Отже, правда життя 
стала хвилюючою правдою мис
тецтва.

Заслуговує па увагу вишиван
ня Ольги Рябовол з Вільшанки, 
Надії Білої з Копенкуватої, Лю-

про

би Кондратьевої та Марії Бере
зове ької з Надлака.

У декоративному жанрі шу
кає себе і художпик-майстер 
Олександр Олійник.
і і ЛПЕВНЕ цікаво знати про 
*• творчий доробок Віталія 
Колесипчепка, роботи якого не 
раз публікувались на сторінках 
обласних газет. Є у нього ко
лоритна ліногравюра «Народже
ні сонцем». Теплими кольорами 
художник зобразив скупану у 
ранковому’ сонці квітку макуЛ в 
обіймах з тугим колосом хліба. 
Краса і праця!

Врожайний колос, в 
якого втілено Ідею праці, 
ка маку — цс прекрасне, 
крило людського щастя, 
ця символічна єдність притаман
на для творчості художника.

Помітний творчий ріст митця 
у напрямку .поглиблення ідей
ності. образності письма. Не» 
втомлива прапя принесла ха
рактеристик» його героям яскра
вість, переконливість. З усього 
багатства і різноманітності 
форм матеріального світу ху
дожник виніс наіітнповіше, по
дбав про те. щоб другорядне не 
заступало головного. Класичним 
зразком ньому може бути ліно
гравюра «Слід на землі».

Тема праці виразно звучить і 
п естампах «Зміна», сМолодість 
наших днів», «Надлацькі ново
будови». Гсгоїп цих творів ми 
постійно піддуваєм поруч. .

Безмежно закоханий у рідний 
край, художник виніс на наш 
розгляд чимало живописних ней. 
зажів. Самодіяльний митець 
відтворив у споїх творах чарів
ний образ Синюхи. Зразком су
часного пейзажу є ліногравюоа 
«Ніжно коси розпустила, стоїть 
над водою», картини «Ставок у 
степу», «Полудень»,

Однак «Териівські околиці» ,та 
інші пейзажі кульгають ілю
стративністю. Почасти худож
ник механічно переніс барви на 
полотно, не домігся їх певного 
Ідейного звучання пейзажу, в 
якому повинен переважати на- 
самперед настрій.

До речі, цю думку можна 
продовжити, аналізуючи доро
бок фотомайстрів, роботи яких 
такояс представлені па вистав
ці. Серед численних ілюстрацій, 
правдиво відбивають дійсність, 
яскраво розкривають суть зобра
жених подій тільки роботи Ва
силя Суслспка «Щасливе дитин
ство», «Вітер», Івана Чсрк.а- 
шенка — «Біля могили бойово
го побратима».

С ні виставці програмний 
твір — плакат Віталія Колссии- 
ченка. Ни. тепло-червоному тлі 
плаката, котрий в окремих типо
вих образах відображає шлях 
народу за роки Радянської вла
ди, вписані слова: «У звершен
нях наших — велич ідей Ілліча». 
Ці слова повністю розкривають 
спрямованість виставки, що зву. 
чить кольором нашого часу.

М. УСПЛЛЕНКО.

І Іовоархапгельськпй 
район.

хліба.

образі 
І квіт- 

ріпне 
Саме

І
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ВІСТІ
да Старшокласники 

даііівської середньої школи 
Знам’янського району до
сить часто виступають а 
концертами на молочно-то
варній фермі та а клубі міс
цевого колгоспу. Лункими 
оплесками завжди винаго
роджують глядачі наш ан
самбль «Усмішка».

Надія ЯКОВЛЄВА. 
десятикласниця.

$ И: *
О Любов до літератури 1 

мистецтва об’єднала учніп 
нашої школи в цікавий клуб 
«Пошук». Артисти, письмен
ники, художники — часті 
гості нашого клубу.

Лариса ВИБОРГ, 
десятикласниця Кі
ровоградської СШ 
№ 13.

* * *
А При Журавлниському 

сільському Буднику культу
ри Голованівського району 
створено шкільний кіно
театр. Тепер двічі на тиж
день, під час дитячих сеан
сів, повними господарями 
кінозалу і апаратної стають 
учні. . і

Л. ПОЛІЩУК.
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Я до тебе пр
ПРО ТЕ, ЩО КЛИЧЕ НАС У ЖИТТІ

иду...4JP

ДВА ЗАПИТАННЯ1* Ти вже обрав професію?2. Який предмет, на твою думку, ти найкраще засвоїв у школі?
Відповіді надсилайте на адресу: м. Кіровоград, 

Луначарського, 36, редакції газети «Молодий ко
мунар», ПОШТА «ВІТРИЛ».

ПОПУТНОГО
BTTPV 
»ГЛОБУСІВ ЦІ“!

З радісним дзвінком закінчуються 
заняття, але учні-старшокласники не 
залишають приміщення школи. Неза
баром до актового залу, де вони зіб
ралися, заходить вчитель географії 
Р. М. Дайдакулов, і голова ради то
вариства .«Глобус» відкриває чергове 
заняття гуртка.

Географічний гурток в Кіровоград
ській середній школі № ЗО створено 
з минулому навчальному році. За цей 
час ним зроблено чимало корисних 
справ. Заняття товариства проводять
ся регулярно, двічі на місяць. Про 
популярність «Глобуса» серед учнів 
езідчить те, що кількість його членів 
збільшилася до 134. Члени гуртка 
зходять до загону «До таємниць при- . 
роди» та експедиції «Подорож в 
країну знань». Роботою товариства 
керує рада в складі п’яти учнів: І 
Т. Старожук, С. Тягай, Л. Коломісць, 
М. Капеляна, В. Найдена.

Рада веде листування з відомими І 
географами, що є почесними члена- І

ми гуртка, а також підтримує зв'яз
ки з телевізійним клубом кіноманд- 
рівників, з обласним краєзнавчим му
зеєм, Вона прикладає багато зусиль, 
щоб заняття були змістовними, ціка
вими, адже з рефератами на геогра
фічні теми виступають самі учні.

«Глобус» складається з двох сек
цій — «Природа» та «Клуб юних ні- 
номандрівників», В своїй роботі сек
ції керуються порадами та матеріа
лами, одержаними під почесних гурт- 
ківців.

А на минулому тижні вирішили 
провести заняття на тему: «Мій рід
ний край», Готувалися старанно: як ні
коли! Вечір призначили на суботу. 
Гуртківці з захопленням і гордістю 
розповідали про багатства, красу, 
природу рідної Кіровоградщини.

Послухали виступ місцевих поетів.
По рипкому сніжку, з бадьорим 

настроєм розходилися учні по домів
ках. Попереду ще багато таких вечо
рів відпочинку, захоплюючих розмов 
на географічні теми та інших важли
вих справ. Тож хочеться сказати: 
«Попутного вітру, вам, «глобусівці»!».

Микола СИВИРСЬКИЙ, 
учень 10 «А» класу Кіровоград
ської середньої школи № ЗО.

де ж зла? .
Дорогий друже, «Молодий комунаре»!
Допоможи нам розібратися в одному справді-таки заковнристому питанні.
Л справа ось в чому.
Ми, хлопці, ніяк не віднайдемо спільного .знаменника з дівчатами нашого кла

су. Здається, мп, мов яблуко, розрізане наполовину. Дівчата живуть своїми по
мислами, ми — своїми.

Не один раз це питання розбиралося на класних комсомольських зборах. Ллє 
результату так і не досяглії. Хлопці та дівчата й досі живуть різним життям. Га
даю, що більша половина цієї неузгодженості лягає па нас, хлопців, але й дів
чата винні. . _

Як мовлять в народі: все починається з малого, а закінчується великим. Отак 
і в нас. Майже завжди, коли дівчата хочуть щось зробити, спершу обмізковують 
це питання самі. Самі пробують і виконати його. Та ось... Сил не вистачає! Тоді 
звертаються за нашою допомогою. Лій, звичайно, обурюємося. Виходить, що дів- 

• пата нам не довіряють!?
Так трапилося і нещодавно. . . .

І
 Дівчата вибрали собі до смаку одну п’єсу, але там, як і в інших драматичних 

творах, є чоловічі ролі. Ось вони н звернулися за допомогою.

— Не будемо грати! — заявили ми в один голос.
Гадали, що прем’єра пс відбудеться, але дівчата звернулися за допомогою до 

8 хлопців з іншого класу. .
Адже клас — великий колектив. Як йому існувати без іскорки єдності?

Так, настане пора 
Я до тебе прийду, 
Простягну а широчінь 
Свої руки.
Здрастуй, земле?
Приймай школяра, 
І озвуться вітрів 

перегуки..,
Нехай ці рядки ще не 

довершені, наївні, але в 
них б’є живе джерело 
юнацької наснаги, віри о 
майбутнє. Ми не випадко
во взяли фрагмент з вір
шів десятикласника Ана
толія Каркача з Кірово
градської середньої шко
ли N2 23. Хлопець мріє, 
хоче хоч трішки уявити 
свою майбутню ходу, са
мостійну дорогу.

зустрічаєш такі: «Я ще не 
вирішив, куди піду після 
закінчення школи, але ду
маю, що виберу ту профе- 

мені
слова

сію, яка найбільш 
сподобається». Це 
Олі Федоровой

Відвертість радує.

Коли десятикласниця На
талка Петренко сказала 
друзям, що має намір ста
ти ’ "
мови й літератури, хтось 
друзів запитав:

вчителем української
з

_  Нелегко самій облюбу
вати професію в шістнадцять 
років, — тихо мовила Люда 
Кочерженко.

ьогодні говоритиму про 
те, якою дорогою підемо з 
життя, — почала свій вії
стії; комсорг 19 класу 
Оля Волотько.

Відвертість радує. При
ємно, що дівчина хоче об
рати собі фах, який відпо
відатиме її запитам. Але 
.чи не пізно? На це запи
тання, коли над ним дис
кутували на комсомоль
ських зборах, Людмила 
Кочерженко відповіла:

—• На мою думку, в 
шістнадцять років досить 
важко самому облюбувати 
професію,

З майбутньою випускни
цею можна погодитись і 
не погодитись. Чому? Хо
ча б тому, що з двадцяти 
семи анкет, що заповню
вали їх учні, пише в двох 
написано: «Хтозна, куди 
підемо після школи?».

Зараз, коли згадую ком
сомольські збори в деся
тому «В», ще і ще раз 
переконуюсь — настільки 
дієвими, діловими і впли
вовими були вони.

Ось виступає Леонід 
Кивгило:

— Мрію поступити до 
педагогічного інституту на 
фізико-математичний фа
культет...,

Коли скінчив розповідь, 
головуючий зборів Мико
ла Татарченко запитав 
Леоніда:

— А що краще: бути по
ганим педагогом, чи хоро
шим робітником?

І спалахнула дискусія.,. 
Класом вирішили, що кра
ще бути тим, ким будеш 
кращим. «Хороший робіт
ник більш вартий, 
поганий педагог».

— Наталю, а знаєш, 
більшість випускників 
дагогічного інституту 
силають працювати на 
ло. Ти поїдеш?

що 
пе- 
по- 
се-

^Відповідь була коротка: 
«Так».

— Краще бути гарним ро
бітником, ніж поганим вчи
телем, — висловив думку 
Анатолій Кивгило.

Саме про те, як десяти
класник збирається вступа
ти після школи в життя, і 
піде розповідь. На основі 
анкетних досліджень, від
вертих розмов, що розго
рілись на комсомольських 
зборах в десятому «В». 
Перед нами купа аркушів, 
списаних різними почерка
ми, відповідей на запи
тання в анкеті. І хоча, чи
таючи їх, бачиш не одна
кові смаки, уподобання, 
врешті-решт це так і по
трібно, — радує одне: де
сятикласник образ собі 
дорогу.

Вам. звичайно, цікаво зна
ти, які ці дороги. Відомо, ЩО 
багато хто з наших батьків ду
має: тільки-по мій син чи донь, 
ка закінчить десять класів —• 
стелиться їм пряма дорога до 
вузу. Мами й татусі говорять 
одне, а діти роблять інше. Ось 
це «Інше» 1 зустрічаєш в ан
кетах.

Наведу приклад. Десяти
класниця Наталка Мяхайлова 
на запитання: чи обрала ти 
свою життєву дорогу після 
школи, — відповіла, шо хоче 

бути швачкою. Піде вчитися до 
училища. Ми пригадуємо, як 
на комсомольських зоорах її 
однокласники запитали: для 
чого ж тоці закінчувати десять 
класів? Можна було б піти в 
училище і після восьми. Дів
чина но розгубилась. Вона 
сказала, що зараз конче необ
хідна середня освіта. 1 довела 
це на прикладах...

— А мені взагалі не подо
бається професія швачки,—ви
голосив хтось.

Тоді Наталка випросталася: 
— Я хочу шити красивий 

одяг для людей.
Сказано було просто, пере

конливо.
Чому ж все-таки інколи 

серед анкетних відповідей

ніж

Іван СИДОРЕНКО, 
комсорг 10 «А» класу Маловисківської СШ № 3.

лижну прогулянку вийшли старшокласннкп ^^^аЛІ^хІЇніІКОВЛ.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Шановні друзі! Ще раз уважно перечитайте лист Івана 
Сидоренка, допоможіть добрим словом-порадою своїм ровесникам. Ва
ші листи будемо друкувати у наступному випускові «Вітрил».

—Хочу бути в праці схо
жою па Гіталова, — говорить 
Римма Стойко.

Аналізуючи анкети, по
мічаєш, що більшість 
школярів при виборі про
фесій завдячують вчите
лям.

Наталці Петренко, що вирі
шила стати педагогом, любов 
до літератури прищепили вчи
телі Поліна Трохнмівна Кри
вошея та Ольга Матвіївна 
Бей. До технікуму сільськогос
подарського машинобудуван
ня вирішила поступити Люба 
Пархоменко, і допомогла їй в 
цьому Ганна Іванівна Покоти- 
ленко. Та н чи парто перелічу
вати. Майже в кожній анкеті 
зустрічаєш: мені допомогла 
вчителька...

Отже, як бачимо, аирі- 
шальну роль у виборі про
фесії відіграє вчитель.

* ♦ ♦
Дзвінок. З дверей шко

ли висипало школярство. 
Серед малечі помітно гар
них юнаків і дівчат, що 
жваво про щось спере
чаються. Можливо, запиту
ють Римму Стсйко: чому 
вона сказала на комсо
мольських зборах, що хо
тіла б бути схожою в пра
ці на О. В. Гіталова?

Чи може допитуються, чому 
Рая Сімбаба вирішила стати 
фотографом? А може вже об
говорюють, які треба шити 
сукні на випускний шкільний 
бал...

М. ЛИТВИНЕНКО.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

МАЙЖЕ чотири роки дружу з подругою, 
Ім’я якої — Тамара. За цей час ми дуже 

зникли одна до одної, не приховуємо ніяких 
таємниць. Вірність і щирість, як два крила, 
котрі єднають нашу дружбу.

Але бувають і суперечки.., А чому?
Та тому, що моя подруга завжди багато го

ворить. Коли треба, коли й по треба.
Навчається Тамара задовільно. Якось досить 

важко сприймає поданий на уроках матеріал, 
Мене це дуже хвилює, і я завжди хочу хоч 
якусь годину допомогти Тамарі розібратися о 
хитромудрій теоремі чи розв’язанні задачі.

А може це неправильно: мати посередню 
подругу?

Коли хтось так подумає, я — заперечу. На* 
ша школа працює під гаслом: «Один — за 
всіх, всі — за одного». Крім того, Тамара має 
й такі риси, котрі варто унаслідуватн кожно- 
му. Це, перш за все, її відповідальність за до
ручену справу, її простота і чесність.

Завжди охайна, а акуратно випрасуваній

МОЯ ПОДРУГА

шкільній формі, & простою учнівською «аніс« 
кою, -« отака моя подруга Тамара«

В суперечці П майже неможливо перемогти. 
1 уявіть собі, скільки енергії потрібно, щоб 
інколи довести Тамарі її неправоту!

Після закінчення школи Тамара збирається 
піти працювати на виробництво. Розкидав нас 
доли но всіх усюдах, але ж дружбу роз’єдиа= 
тн не зможе. Бо зачиналася вона за шкільною 
партою.

Зінаїда ЯРОХІНА* 
десятикласниця Олексіївської СШ 
Бобрннецького району.
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НА ОСНОВІ сучасних експерименталь
них і клінічних даних без перебіль

шення можна сказати, що нема такого 
органу і системи в організмі людини, на 
стані якого не відбивався б згубний вплив 
систематичного вживання спиртних на
поїв.

Нервова система — як найбільш реак
тивна і чутлива — першою сприймає на 
себе алкогольний удар. І тому є всі під
стави вважати алкоголь нервовим ядом. 
Систематичні випивки приводять до стій
ких нервових розладнань.

Багато зрушень помітно навіть неспеціа
лістам: рухи стають уповільненими, не до
сить координованими, хода — нерівною, 
ноги «не підкоряються» волі людини. Ха
рактерне ритмічне тремтіння рук, рідше — 
рук і ніг (тремтливий гіперкннез).

При різко виявлених формах гіперкннезу 
рухи стають настільки розгонистими, що 
хворі 3 трудом утримують склянку з по
дою, позбавляються можливості виконува
ти свою роботу, яка вимагає більш-менш 
точних рухів. Спочатку тремтливий гіпер
кннез зникає після приймання невеликих 
доз алкоголю (опохмеління). В міру роз
питку алкоголізму опохмелятися доводи
ться все частіше і частіше, а тремтливий 
гіперкннез не ліквідовується.

Навіть від однієї чарки алкоголю зни
жу» ться здатність до розумової праці, 

ч

[і грудневими номері- журналу 
«Здоровье» публікується стаття 
професора Йосипа Лукомського 
< Алкоголь — нервовий яд».'

Агентство преси Новини з доз
волу редакції журналу пропонує 
її увазі читачів. : ' \ :

швидко настає втома, важче слідкувати 
за ходом думок співбесідника. 'Точно1 вста
новлено. що така порівняно невелика до- 
іа, як 80 грамів алкоголю знижує м’язову 
силу на ЗО процентів. При вживанні вели
кої кількості алкоголю людина погано 
розуміє, що навколо неї відбувається, не в 
спромозі правильно оцінити значення і на
слідки власних вчинків.

При наростанні оп'яніння посилюється 
мовна і рухлива збудженість. П’яний, як 
завжди, дуже голосно говорить, прагне 
побешкетувати, своєю поведінкою иамагає- 
іься звернути на себе увагу. Благодушний 
настрій у нього змінюється вибухами гні
ву. Справа може доходити до агресивних 
дій. В тверезій людині важко буває 
пізнати вчорашнього грубіяна і бешкет
ника.

Якщо зміни в психічній сфері, виклика
ні одноразовим прийомом алкоголю, обо
ротні, то систематичні зловживання спирт
ними напоями приводять 1 до стійких хво
робливих проявів. Спостерігалась подраз- 
нювальпість, розладнання сну, коливання 
настрою, невпевненість в собі, статева 
слабкість. Поступово змінюється характер, 
у людини проявляються раніше не власти
ві йому риси: егоїзм, недовіра но відно
шенню дз оточуючих. Раніше скромний, 
сором’язливий, стає балакучим, розпуще
ним. Втрачає підтягнутість у зовнішньому 
вигляді. Моральні норми поведінки на ро
боті і в побуті — почуття громадського 
обов’язку, обов'язки по відношенню до 
сім’ї — порушуються, часті випадки-здійс
нення небезпечних дій.

У хронічних алкоголіків спостерігається 
зниження інтелекту. Цс спостерігається в 
легковажності суджень із схильністю до 
переходу вирішення серйозних питань 
плоскими жартами. Характерний грубий 
гумор.д ЛКОГОЛІКИ поступово втрачають 

здатність до довгої систематичної 
розумової праці навіть у звичній для них 
галузі. Творча діяльність у них стає все 
менш продуктивною. Порівняно рано 
з’являється і поступово прогресує розлад
нання пам’яті. Воно особливо характерне 
при так званому корсаковському 
зберігаючи давній запас знань.’

"Досвід, хворий втрачає здатність 
товуватн нове.

Із гострих алкогольних психозів 
часто буває біла гарячка. Продовжується 
вона від 2 до 7 днів. У людини виникають 
галюцинації, головним чином зорові, які 
відзначаються яскравістю і страшним зміс
том. Хворому здається, що ній оточений 
страшними людьми, звірями, небезпечними 
комахами, він бачить кровопролитні сцени, 
чує погромі на свою адресу.

і в тих випадках, коли алкоголізм 
приводить до розвитку психозів, він 
кликає стійкі зміни і в нервово-психічній 
сфері. Саме через це ми називаємо алко
голь нервовим ядом. І цей яд тим більш 
небезпечний, що до нього виробляється 
звична, нестримний потяг. Але вона вини
кає не одразу, і тим, хто починає пити, 
здається, що вони є винятком із загально
го правила: якщо захочуть, завжди можуть 
зупинитись. '

Не дивлячись на очевидність, і доведе
ність псього, про що я розповідав, дехто не 
вірить лікарям. Залишається при своїй 
думці, посилаючись на власний досвід. А 
він спочатку невеликий, а потім для ана
лізу немає'й сил. Одноразові випивки дійс- 

• но не наносять невиправної шкоди здо
ров’ю. А в зв’язку з цим людина нерідко 
приходить до висновку, що вона нічим не 
ризикує, повторює цей ДОСЛІД «ще ТІЛЬКИ 
один, останній раз». Але саме такий висно
вок і є фатальним, бо повтореним вживан
ня алкоголю пов’язане з небезпекою звич
ки — алкоголізму. Ось чому так важливо 
зупинитися на самому початку.

ЧОТИРИ РЕКОРДИ
МАШНЯГУЦИ

...ІІа штанзі ПО кілограмів. Це 
перевищує рекорд області для атле
тів легкої вагової категорії па 5 
кілограмів. В ривку Георгій Машня- 
гуца бере штангу з першої спроби. 
Це був уже другий рекорд, вста
новлений Георгієм цього дня. Пер
ший він встановив у вправі кла
сичного триборства — жимі: 120 кі
лограмів. Чи зможе атлет встанови
ти рекорд в сумі класичного три
борства? Відповідь на цс питання 
дає остання вправа — поштовх. 132 
кілограми — такий результат Маш- 
нягуци після трьох підходів. Є но
вий рекорд в сумі триборства — 
362,5 кілограми. Та за правилами 
змагань спортсмен може використа
ти ще четвертий підхід. В четвертій 
спробі Георгій легко долає 145 кі
лограмів І стає абсолютним чемпіо
ном та автором чотирьох нових ре
кордів для атлетів легкої вагової 
категорії.

Оновлено три рекорди для атле
тів середньої вагової категорії. їх 
п напруженій боргьбі з спортсме
ном з Ульяповкн Миколою Рудчсн- 
ком (ДСТ «Колос») встановив аван- 
гардівець Володимир Іващишіїїі. 
Порадували і юні штангісти Воло

чив Наголюк та Вячеслав Рого- 
. Вони оновили рекорди області

для юніорів п поштовху та в жи
мі (в своїх вагових категоріях).

Загалом на цих змаганнях онов
лено десять обласних рекордів. Цс 
— добре. Але якщо детальніше оз
найомитися з справами по важкій 
атлетиці в області, проаналізувати 
стан роботи обласної федерації з 
важкої атлетики (голова М. Разу
мов), то стає ясно, що спрапп ис 
такі вже й блискучі. Бо в першості 
області брали участь спортсмени 
тільки двох товариств — «Аван
гарда» і «Колоса». Навіть ці колек
тиви виступили неповними склада
ми команд. Не було жодного спорт
смена в щонайлегшій та першій 
важкій категоріях. Не виявлено 
чемпіона і в напівважкій катего
рії. Штангісти 1О. Ющенко та 
І. Федорцеп отримали нульові 
оцінки і вибули з боротьби.

Таким чином чемпіонами області 
1969 року стали ЛІ. Кроет (напів
легка категорія), Г. Машнягуца 
(легка категорія), в. Коріисцькнй 
(нанівсередня категорія), Ц. Іва- 
щншнн (середня категорія), О. Бог
данов (важка категорія).

ІО. ЛІВАШНИКОВ.
Па знімку Г. МЛІННЯ ГУ ЦЛ.

Фото автора.

ВЕДУТЬ
БУДІВЕЛЬНИКИ
X Е Р С О Н А

В п’яні містах республіки — Донець
ку, Хмельницьку, Сімферополі, Сг.ітло- 
водську та Кіровограді проходили зо
нальні напівфіиальні командні змагання 
на. першість центральної ради ДСТ 
«Авангард».

■Перше •місце і путівку до фіналу в Кі
ровоградській зоні завоювали шахісти з 
місга Херсона (18,5 очка), 
менше у сімферопольців, 
макіївців;
.Кіровоградські шахісти виступили не

вдало. Спортсмени СК «Машинобудів
ник» лише на четвертому місці,, а'коман
ди Агрегатного заводу та РУ-2 замика
ють турнірну таблицю.

Фото ІО. Лівашникова.

ІІа півочка 
на очко — v

КИЇВ. (РАТАУ). Київський палац спорту 
давно не бачив такого напруження своргнвної 
боротьби, болільницьких пристрастей, як під 
час суботнього матчу між боксерами Росій
ської Федерації і України, в якому вирішува
лась доля кубка СРСР.

Рахунок у фінальній зустрічі відкрив досвід
чений спортсмен з Волгограда Володимир Іва
нов (перша щонайлегша вага), який виграв У 
молодого Гсннадія Покндаєва. Потім у важ
кому поєдинку з чемпіоном РРФСР Валерієм 
Стрельииковнм перше переможне очко україн
ській команді приніс Віктор Запорожець з 
Миколаєва, а одесит Леонід Бугаєпськнн (пай-

-25 грудня НИИ) potty

г

О Настільний теніс

ОТЖЕ, ЮНІОРИ...

ФІНІШ
«московських 
КОВЗАНІВ»

Радянські фігуристи
пили псі перші місця на тра
диційному міжнародному 
турнірі «Московські ковза
ні!», який закінчився 21 гру
дня в столичному Палаці 
спорту. Чемпіоні! світу І Єв
ропи Ірина Родніна та Олек
сій Уланов перемогли в пар
ному катанні, срібні призери 
чемпіонату світу Людмила 
Пахомова і Олександр Горш. 
ков — у танцях, Олена Щег
лова і Сергій Волков — в 
одиночному катанні.

Нинішній турнір, який про
водився вчетверте, був най
більш представницьким. У 
Москву приїхали гості з де
в’яти країн, правда, серед 
них не було найсильнішіїх 
фігуристів, які тепер готую
ться до головних стартів се
зону — чемпіонатів світу і 
Європи. А для радянських 
спортсменів змагання в Луж
никах стали генеральною ре
петицією перед першістю 
країни и Києві у середині 
січнії наступного року.

(ТАРС).

Бокс

ТЕПЕР

Закінчилася особисто-команд
на першість області з настіль
ного тсніса. В результаті на
пруженої триденної боротьби 
визначилися переможці зма
гань — команда ДЮСІІ1 № З 
(тренер Е. Стенапов). На дру
гому місці — авангардівці, на 
третьому — спортсмени това
риства «Динамо».

Абсолютними чемпіонами об
ласті стали Сергій • Поєдинок 
(ДССТ «Буревісник»), Вален
тина Маренко (ДСТ «Аван
гард»). В. Маренко і 3. Пра
ля, Г. Капрал та І. Поливцсв 
стали чемпіонами в парних 
поєдинках. А В. Захаренко та 
В. Маренко перемогли серед 
змішаних пар.

легша 
Однак 
світлове табло
РРФСР. В наступних боях відзначились кияни. 
Але потім невдачі срібного призера чемпіона
ту країни Валерія Добо і напівважковаговчка 
зі Львова Тажудіпа Гаджієва звели цю пере
вагу до небезпечної рівності — 5:5. А зустріч 
одинадцятої нари — важковаговиків Володи
мирі Чсрнншова з Оренбурга і одесита Вале
рія Іняткіна принесла перемогу оренбуржцю.

Отже, на золотій пластинці, прикріпленій до 
кришталевого кубка СРСР, поряд з цифрою 
«1969» появився напне: «Російська Радянська 
Федеративна Соціалістична Республіка». 
Команда Української РСР зайняла друге міс
це. На третьому ступені боксерського п'єде
сталу — москвичі.

СПОРТИВНА 
ГІМНАСТИКА

На чемпіонаті області з спортивної гім
настики серед дівчаток і хлопчиків 1956— 
1957 років народження визначились юні 
спортсмени, які захищатимуть спортивну 
честь Кіровоградщипи в Києві, де школярі 
республіки боротимуться за почесні при
зи —• кубки відомих радянських гімнастів 
Б. ІПахліна та П. Астаховой Учасниками 
цих змагань будуть кіровоградські школя
рі Топя Калиничева (СНІ № 24), Оля Ско
роход (С£11 № 5) та учні СШ № 14 Воло
димир Демченко і Володимир Сидьолкін. 
Всі вони в числі переможців на змаганнях 
в Кіровограді.

Гармонійний розвиток мускулатури тіла 
неможливий без правильного розвитку м’язів 
черевного пресу, які роблять нашу осанку в 
залежності під їх натренованості привабливою 
або ж неохайною. 'Добре розвинені м’язи жи
вота не тільки вимальовують вузьку талію, а іі 
забезпечують нормальні умови для роботи 
внутрішніх .органів. В’ялість м’язів живота 
робіні, живіт відвислим, веде до ’порушень у 
роботі шлунку та кишечника, сприяє нагромад
женню великої кількості жиру.

Якщо врахувати, 1 що м’язи живота менш 
всього піддаються вирівнюванню по відношен
ню до м’язів рук, ніг, спини, то це зобов’язує 
нас їх систематично укріплювати.

Для більш точної та об’єктивної оцінки сту
пеню розвитку.сили та розвитку черевного пре
су. використовують функціональні проби. На
приклад, експериментатор лягає спиною на ки
лим чи доріжку і починає попільно підніма
тись її положення сидячії;1 Якщо ви зробите 
10—11 таких вправ підряд, то цс вказує на се
редній розвиток черевного-, преса, якщо більше 
15 разів — відмінний розвиток, а якщо менше 
10 вправ — слабкий розвиток.

Визначивши ступінь розвитку м’язів, присту
паєте до їх зміцнення та до тренувань. '

* *
тижні кожну вправу -- -- ■ 3 ,іа.

впра- 
1 і 2, 
бути 

комп-

*
Перші два-трн 

комплексу треба повторяти 12—16 разів, 
сом число повторень довести до 20—25, а 
ви виконувати серіями по такій схемі: 
1 і 6. 8 і <). При виконанні вправ треба 
тепло одягненим. Час 
лсксу — 8—10 хвилин.

ІІримірпий комплекс 
кий:

I. Сидячії ви підлозі. .
пі під кутом 10—15 градусів. І в цьому поло> 
жсііїіі на протязі 15—30 секунд робити гори

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

виконанні! вправ

вправ цього уроку та*

підняти випрямлені но-

зоїіта.Тьиі та вертикальні рухи ногами.
2. Лежачи на спині, піднятися в положення 

сидячи і знову повернутися у вихідне поло
ження. Повторити 12—16 разів.

3. Лежачи па спині, руки в сторони, випрям
лені ноги підняти пгору. Не згинаючи ноги в 
колінах, опускати їх в праву та ліву сторони. 
Повторити 10—1'2 разів.

4. Сидячи, праву ногу назад. М’яко від
штовхнувшись, підняти таз і змінити положен
ня ніг. ’Повторити 16—18 разів.

5. Лежачи на сіпші, руки вздовж тулуба. 
Підняти випрямлені ноги і опустити за голо
ву. торкаючись пальцями ніг підлоги. Повер
нувшие!/ в вихідне положения, повторити 8—12 
разів.

6. 'Основне положення, тримаючи вантаж за 
головою. Поворотні кругові рухи тулуба. Зро
бивши 6—10 поворотів в одну сторону, стіль
ки ж разів повторити в другу сторону.

7. Сидячи па стільці, тримати його ступнями 
ніг знизу, вантаж — над головою. Роби.гп кру
гові рухи тулубом. Зробити під 6 до 10 поворо
ті 11 п одну і в другу сторону.

8. Лежачи 
спині, руки — за голову. 
Нідпімлінія і опускання 
тулуба в один і другий 
бік. Повторит н 12 — 18 
разів.

Лежачи спиною на

підлозі (нахиленому стільці), закріпити ступні 
і тримати вантаж за головою. Піднімати ту
луб пверх,’ роблячи попороти то в один, то 11 
інший бік до торкання ліктем коліна проти
лежної ноги. Повторити 12 — 16 разів.

10. Лежачи спиною па стільці, взятись зДЙ 
його краї руками, піднімати ноги під кутом' 
45 градусів. В цьому положенні затриматись 
на 5—10 секунд, і як можна повільніше опус
титися вниз. Повторити 8—10 разів.

11. Повисання на гімнастичній стінці. Підні
мання ніг під прямим кутом. Повторити 8—10 
разів.

12. Триматись руками за кільця з упором па 
п’яти, робити кругові рухи протягом однієї 
хвилини.

Після виконання вправ зробити водні про
цедури.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ, 
старілий викладач Кіровоградсько
го педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна.

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

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

П’ЯТНИЦЯ, 20 і рудня.
ша програма. 12.00 —> Кіпопро- 
грама. (Кір). 17.15 — 3 маркою 
■Червоної зірки». (Кір.). 17.45 — 
ТелсвІстІ. (К). 18.00 — Піопсрія. 
(К). 18.40 — На сесії Верховної 
Ради УРСР. (К). 19.00 — В. І. 
Ленін. «Хроніка життя і діяль
ності». (М). 19.35 — Інформа»
ціііпа програма «День за днем»'. 
(Кір.). 19.55 — Телефільм. (Кір.).

«Естафета повни», (М). 
Художній фільм «Сто

«І
І*

.35 Слце
Трансляцій
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