
р АДЯНСЬКИЙ народ успішно пра- 
„иі1ц,Ю£„ над здійсненням рішень 
XXIV з їзду КПРС. Всюди розгортає* 
ться боротьба за дострокове вико
нання планів п'ятирічки. 
1/г,НгЛЩОДаСН° Центральний Комітет

РС прийняв Постанову «Про даль
ше поліпшення організації соціаліс
тичного змагання». В цьому важливо
му партійному документі наголошує
ться, що змагання на всіх етапах 
соціалістичного і комуністичного бу
дівництва було і залишається могут
нім засобом розвитку творчої ініціа
тиви мас, формування соціалістичного

ЗМАГАННЮ — 
ЕНТУЗІАЗМ, 
ТВОРЧІСТЬ, 
ПОШУК
колективізму, ефективним методом 
піднесення продуктивних сил, кому
ністичного виховання радянських лю
дей.

В Постанові підкреслюється важли
ве завдання комсомолу — разом з 
профспілками залучати до змагання, 
руху за комуністичне ставлення до 
праці широкі маси молоді, і, перш за 
все, комсомольців, підвищувати твор
чу активність юнаків і дівчат, вихову
вати в них любов до праці.

Молоді трудівники Кіровоградщини 
беруть активну участь у всенародно
му змаганні за втілення в життя ве
личних накреслень XXIV з’їзду КПРС 
і XXIV з'їзду КП України під девізом 
«П'ятирічці — ударний труд, майстер
ність і пошук молодих!»

Значних трудових успіхів у змаган
ні добились члени комсомольсько-мо
лодіжної колони локомотивного депо 
станції Помічна, якою керує молодий 
комуніст, делегат XXIV з'їзду КПРС 
Володимир Крохмаль.

Серед правофлангових змагання — 
і молоді залізничники локомотивного 
депо станції-Знам’янка. Комітет ком
сомолу депо дбає про урізноманіт
нення форм змагання, про виробниче 
навчання молодих робітників. Зма
гання, як правило, очолюють молоді 
комуністи і комсомольці. Так, звання 
«Кращий молодий робітник» в цьому 
році вибороли слюсар інструменталь

ного цеху Володимир Долбієв, маши
ніст Микола Тимофєєв, помічник ма
шиніста Віктор Хороленко.

В депо запроваджені особисті ра
хунки комуністів, комсомольців і без
партійних. З ініціативи Знам’янського 
міськкому комсомолу такі рахунки 
відкрило багато комсомольців і мо
лоді промислових підприємств і кол
госпів району.

За успіхи в змаганні приходить і 
заслужена нагорода. Так, перехідний 
вимпел ЦК ВЛКСМ «Кращому комсо
мольсько-молодіжному колективу» 
вручається комсомольсько-молодіж
ній бригаді слюсарів електромеханіч
ного заводу, яку очолює Борис Кри- 
вокінь. Вимпел ЦК ЛКСМУ за успішне 
виконання соціалістичних зобов’язань 
одержав комсомольсько-молодіжний 
колектив молочнотоварної ферми 
колгоспу «1 Травня» Маловисківсько- 
го району. За вісім місяців молоді 
доярки надоїли в середньому по 
2376 кілограмів молока.

Молоді хлібороби області цього 
року багато попрацювали, щоб ви
ростити і зібрати високий урожай. 
Дружно, організовано пройшло зма
гання на жнивах. Зараз виборюють 
успіх на ланах буряководи.

Прикладом усвідомлення свого 
обов'язку, любові до праці, високої 
майстерності може служити славна 
перемога Володимира 'Майданника, 
тракториста колгоспу «Росія» Ново- 
українського району, і трактористки 
Алли Кривенко з колгоспу «Дружба» 
Вільшанського району на V республі
канських змаганнях механізаторів- 
орачів, які відбулися на Вінничині. •_ ;

Райкоми, міськкоми ЛКСМУ, комі
тети первинних організацій зробили 
і роблять немало для підвищення 
ефективності соціалістичного змаган
ня молоді. Однак у цій справі в ряді 
комсомольських організацій, ще ма
ють місце недоліки, зокрема фор
мальний підхід до підведення підсум
ків змагання, недооцінка ролі мораль
них стимулів. ■

Зараз у комсомольських групах 
бригадних, змінних цехових організа
цій проходять звіти і вибори. В листо- 
паді-грудні вони відбудуться і в усіх 
первинних організаціях. На цих збо
рах треба повести серйозну розмову 
про змагання, його зміст і форми, 
про виконання особистих і колектив
них соціалістичних зобов’язань. «Вище 
прапор змагання!» — такий порядок 
денний наших робочих буднів. Усі 
сили, все вміння, весь порив молодих 
сердець повинні бути спрямовані до 
величної мети — втілення в життя 
рішень XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їз

ду КП України.

ОБКОМУ ЛКСМУ
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ПЕРЕМОЖЦІ—З КІРОВОГРАДЩИНИ!

В. МАЙДАН НИК. А. КРИВЕНКО.

НА ВІННИЧИНІ ВІДБУЛИСЬ V РЕСПУБЛІКАНСЬКІ ЗМАГАННЯ 
МЕХАНІЗАТ0РІВ-0РАЧІВ

П'яті республіканські змагання орачів 
проходили на полі Вінницької обласної 
дослідної станції. Напередодні пройшов 
сильний дощ. І в день змагання ч з неба 
сіялась густа холодна мжичка. Це дещо 
ускладнювало роботу, але аж ніяк не охо
лоджувало запалу орачів.

Республіканські змагання вступним сло
вом відкрив заступник міністра сільського

ф Ціна 2 коп.

господарства УРСР Микола Михайлович 
Козир».

Переможцем серед чоловіків вдруге став 
тракторист колгоспу «Росія» Новоукраїн- 
ського району Володимир Майданний. Пер
шість серед жінок, і теж вдруге, здобула 
молода трактористка з колгоспу «Дружба» 
Вільшанського району Алла Кривенко.

Щиро вітаємо вас, чемпіони!

ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ
«Дуже важливе завдання комсомолу — разом з профспілка

ми залучати до змагання, руху за комуністичне ставлення до 
праці широкі маси молоді, і насамперед комсомольців, підви
щувати і творчу активність юнаків і дівчат, виховувати у них 
любов до праці...»

(З Постанови ЦК КГІРС «Про дальше поліпшення 
організації соціалістичного змагання»).
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ТІЮБОВ до праці, звитяжної, 
*'* чесної і творчої — основ
на риса радянської молодої 
людини. Ось чому виховання 
юнаків та дівчат" у праці, твор
чому пошуку — чи не найго
ловніший напрямок у роботі 
всіх комітетів комсомолу пер
винних організацій району. До 
цього питання систематично 
звергаємось на засіданнях бю
ро райкому комсомолу, воно 
в більшості є предметом об
говорення на комсомольських 
зборах. Трудові здобутки ком
сомольсько - молодіжних ко
лективів вважаються головним 
критерієм загальної оцінки 
комсомольського осередку.

Одна з важливих форм ро
боти по трудовому вихованню 
— створення комсомольсько- 
молодіжних колективів і зо
крема такого їх різновиду, як 
комсомольсько-молодіжні ме
ханізовані ланки. В них комсо
мольці набувають досвіду і 
знань, вчаться господарювати, 
поважати працю інших, усві
домлюють силу колективу.

Ще на початку року відбув
ся пленум райкому комсомолу, 
на якому комсомольці обгово
рили ініціативу молодих меха
нізаторів Новомиргородського 
району про створення комсо
мольсько-молодіжних механізо
ваних ланок по вирощуванню 
високих врожаїв кукурудзи. 
Секретар комсомольської орга
нізації першої бригади колгос- 
ну імені Горького Віктор Бат
рак висловив тоді загальну 
думку молодих механізаторів: 
«Чому б нам не помірятись в 
майстерності вирощування про
сапних культур з новомирго- 
родцями та з досвідченими ме
ханізаторами нашого району, 
закріпивши за комсомольсько- 

молодіжними ланками окремі 
площі?»

А на районному зльоті мо
лодих механізаторів розмова 
про підтримку ініціативи но- 
вомиргородців була вже більш 
конкретною. Комсомольці ра
дились щодо організації робо
ти ланок, брали особисті соціа
лістичні зобов'язання.

Райком комсомолу рекомен
дував створити комсомольсь
ко-молодіжні механізовані
ланки в кожному господарстві. 
Але, крім рекомендації, наші 
працівники провели також 
значну організаторську роботу 
по створенню ланок.

ЛАНКА справжньою школою 
виховання станс лише то

ді, коли всі її члени розуміти
муть свої завдання, коли ко
жен намагатиметься виправда
ти довір я старших, проявляти
ме в роботі к/хітливість 
тивність, тобто коли 
триматиметься на 
самих комсомольців.

Найважливішою 
створення повноцінної ланки є 
її своєчасне комплектування. 
На це і націлювали працівни
ки райкому комсомолу секре
тарів первинних організацій, 
комсомольських активістів. Ад
же поспішність або зволікан
ня може привести до того, що 
ланка розпадеться.

В первинних організаціях до 
відбору кандидатів у члени 

і ак- 
колектив 
ініціативі

умовою

ланок віднеслися серйозно, 
намагалися укомплектувати 
панку так, щоб у ній були і 
досвідчені механізатори, ко
муністи. Питання про створен
ня комсомольсько-молодіжних 
механізованих ланок комітети 
комсомолу обов'язково по
годжували з правлінням кол-

«Зоря 
Всього

госпів та керівниками госпо
дарств.

Ланкових обирали на комсо
мольських зборах, тут же об
говорювали їхні кандидатури 
і затверджували лише автори
тетних людей, тих, які проя
вили себе в громадській робо
ті. в праці.

Райком комсомолу не тільки 
допомагав створити ланки, а й 
подає повсякденну пра (стичну 
допомогу. контролює діяль
ність колективів. Ми подбали, 
щоб за кожною ланкою був 
закріплений агітатор, щоб ор
ганізувати для молодих меха
нізаторів цікаве дозвілля, хо
роше побутове обслуговування.

Комсомольсько - молодіжні 
механізовані ланки є в кожно
му господарстві. В колгоспі 
«Дружба» їх чотири, в колгос
пах «Іскра», «Правда», 
комунізму» — по дві. 
ж в районі ЗО комсомольсько- 
молодіжних механізованих ла
нок, в них працюють 140 ме
ханізаторів.

Комсомольські ниви немалі. 
На 1800 гектарах молоді хлі
бороби засіяли кукурудзу на 
силос, на 2000 — на зерно, на 
1240 гектарах вирощуються 
буряки, на 720 — соняшник.

Не обійшлося і без прикро
щів. Дехто скептично поста
вився до ініціативи комсомоль
ців. Але вже в травні комсо
мольські ниви мали такий ви
гляд, що повернули скептиків 
в ряди прихильників почину.

І» ЮА\У, що комсомольсько- 
** молодіжна механізована 
ланка — добрий виховний осе
редок, переконалися вже в 
перші дні роботи. Голова кол
госпу «Іскра» Анатолій Андрі
йович Васильківський порадив 
членам комітету комсомолу 
включити в склад механізова
ної ланки Миколу Гнатюка,

молодіжні 
з гуртову- 

не тільки 
комсо- 

організації.

який допускав деякі порушен
ня трудової дисципліни, не 
проявляв активності в громад
ській роботі. Спільна праця з 
комсомольцями позитивно
вплинула на Миколу. Він почав 
працювати не гірше від інших, 
щодня виконував норми.

Комсомольсько • 
ланка допомагають 
вати в колектив 
членів ланки, а її усіх 
мольців первинної 
Треба було чути, як стурбова
но говорив на комсомольських 
зборах ланковий Олександр 
Кулинич з колгоспу «Правда» 
про те. що через погану орга
нізацію праці доводиться втра
чати дорогоцінні години, чека
ючи, поки привезуть добрива 
для підживлення посівів цук
рових буряків. Слова молодого 
механізатора не залишили 
байдужими комсомольців кол
госпу, вони спільними зусил
лями допомогли налагодити 
безперебійне постачання доб
рив.

Є у нас в районі і особлива 
комсомольсько - молодіжна 
ланка в колгоспі імені Пархо- 
менка. Очолює її Василь До- 
рош. А члени ланки — комсо
мольський актив райцентру. 
По домовленості з правлінням 
колгоспу ось уже третій рік 
близько сорока чоловік моло
ді райцентру виїжджає в кол
госп на проривку і перевірку 
цукрових буряків, доглядає 
посіви кукурудзи. Комсомоль
ська площа кожного року най-

урожайніша в господарстві.
В День радянської молоді 

було підбито попередні під
сумки роботи комсомольсько- 
молодіжних механізованих ла
нок. Передовикам вручили 
грамоти райкому комсомолу, 
цінні подарунки, пам’ятні су
веніри. Тоді нагороди дістали 
Віктор Батрак (колгосп імені 
Горького), Володимир Шемен- 
дюк (колгосп «Правда»), Іван 
Родін з колгоспу імені Кірова, 
Володимир Бойко з колгоспу 
«Зоря комунізму», Валерій 
Жогло з колгоспу імені Котов- 
ського.

1 хоч передовики не збавили 
темпів роботи. їх уже сьогодні 
наздогнала інші механізатори. 
Соціалістичне змагання вступи
ло у вирішальну фазу, вже за
раз можна сказати, що комсо
мольці потрудилися добре і, що 
така форма роботи, як органі
зація комсомольсько-молодіж
них механізованих ланок, ви
правдала себе.

Нині тваринники району вже 
закінчують заготовляти силос. 
В цьому 
подали 
колгоспі перебільшу, 

близько 60 
заготовили

вирощували 
ланок, дали 

понад 250 
маси з гек-

їм велику допомогу 
створені в кожному 

комсомольсько-моло
діжні ланки. Не 
якщо скажу, що 
процентів силосу 
комсомольці.

Площі, на яких 
кукурудзу члени 
високі врожаї — 
центнерів зеленої 
тара. Непогані врожаї качанис
тої зростили комсомольці на 
зерно.

Переможці змагання моло
діжних колективів будуть зане
сені до Книги трудової слави 
райкому комсомолу, нагород
жені грамотами, цінними пода
рунками.

На цьому робота не закінчи
ться. Ми запланували розгля
нути на засіданні бюро райко
му питання про збереження 
контингенту нинішніх ланок, їх 
зміцнення та організацію но
вих ланок.

М. КРАСКОВСЬКИЙ, 
перший секретар Добро- 
величківського райкому 
комсомолу. і
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В Ції ЛІІСМУ

ОГЛЯД НАРОДНИХ ТАЛАНТІВ
ПРО УЧАСТЬ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ 
САМОДІЯЛЬНОГО МИСТЕЦТВА, ПРИСВЯЧЕНОМУ 50-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ СОЮЗУ PCP

_ Згідно з постановою Ради Мі
ністрів УРСР та Української Рес
публіканської Ради Професійних 
Спілок від 12 липня 1971 року в 
республіці □ 1972 році відбудеть
ся фестиваль самодіяльного мис
тецтва, присвячений 50-річчю ут
ворення Союзу PCP.

Фестиваль проводитиметься за 
конкурсною системою з усіх ви
дів і жанрів у три тури.

Перший тур — січень-березень 
JI972 року — на підприємствах, у 
Колгоспах, радгоспах, установах, 
учбових закладах, у селах.

Другий тур — квітень-травень 
4972 року — конкурси за жанра
ми у районних центрах і містах 
та заключні концерти перемож
ців.

Третій тур — вересень-листопад 
.1972 року — конкурси за жанра
ми в обласних центрах і обласні 
заключні концерти — творчі зві
ти з показом по телебаченню.

Напередодні святкування 50-річ- 
ічя утворення Союзу PCP у грудні 
г——  --------—---------------

НОВИНИНАТЮРМОРТ¥ НАТУРІ
Ноли побуваєш у сор- 

тосаду колгоспу імені 
Шевченка Кіровоград
ського району, де тру
диться знатний садівник 
країни, Герой Соціаліс
тичної Праці Антоніма 

1972 року в Києві відбудеться за
ключний концерт лауреатів Рес
публіканського фестивалю само
діяльного мистецтва для участі з 
якому відбиратимуться кращі ко
лективи і окремі виконавці від 
усіх областей республіки.

Заключний огляд театральних 
колективів — переможців Рес
публіканського фестивалю — 
проводиться у грудні 1972 року 
в Києві.

Республіканська виставка творів 
самодіяльного, образотворчого, 
народного декоративного мистец
тва та любителів художньої фото
графії відібраних на обласних 
виставках, влаштовується у листо
паді 1972 року в Києві,

Після відбору кращих кінострі
чок на обласних оглядах у жовт
ні 1972 року в Києві відбудеться 
заключний конкурс любительсь
ких кінофільмів.

Бюро ЦК ЛКСМУ прийняло по
станову, в якій зобов’язало об
ласні, міські, районні комітети 

Гнатівна Ігнатьєва, то 
ще раз упевнишся у 
плідності людської праці.

Посудіть самі. Літніх 
сортів яблук тут зібрано 
вже по 57 центнерів з 
гектара, а разом із осін
німи і зимовими буде по 
160 центнерів. Груш літ
нього дозрівання виро
щено по 87 центнерів, а 
під кінець сезону кожен 
гектар видасть їх по 200 
центнерів. Коли враху
вати, що сад займає 170

гектарів, то можна уяви
ти ту кількість вітамінів, 
які споживають люди, 
дякуючи садівникам за 
смачні, соковиті, духмя
ні плоди.

...Сонячні грона вино
граду... Його тут — 24 
гектари. Зайдеш у шпа
лери, що виструнчились 
с'д краю до краю аж до 
обрію, вдихнеш на повні 
груди цієї наснаги, і хо
четься співати. Крим, та 
й годі!

ЛКСМУ, первинні комсомольські 
організації взяти активну участь у 
підготовці і проведенні фестива
лю самодіяльного мистецтва. Ре
комендовано провести відкриті 
комсомольські збори у первин
них організаціях, наради, семіна
ри комсомольського активу, на 
яких обговорити питання підготов
ки до фестивалю, дальшого поліп
шення культурно-масової роботи 
серед молоді, залучення широко
го кола юнаків та дівчат до учас
ті в гуртках художньої самодіяль
ності, створення молодіжних ан
самблів, колективів тощо.

Комітети ЛКСМУ зобов’язано 
посилити роботу по вихованню і 
закріпленню кадрів культурно- 
освітніх працівників, направляти 
молодь на роботу в клуби і Бу
динки культури, на навчання з 
спеціальні учбові заклади та кур
си, всіляко заохочувати кращих 
культурно-освітніх працівників та 
активних учасників художньої са
модіяльності.

■ з ЗАКІНЧЕННЯМ літа
■ закінчився і третій тру

довий семестр студентів. 
Роз’їхались вони по домів
ках. Приступили до навчан
ня. А на Кіровоградщині, 
як і в багатьох інших ра
йонах країни, залишили 
добру згадку про себе. Під
кріплена вона новими спо
рудами і об’єктами, які зво
див Кіровоградський об
ласний студентський буді
вельний загін.

Наш кореспондент зуст
рівся із командиром облас
ного штабу будівельних за
гонів Ммроном Гладуном і 
попросив відповісти на де
кілька запитань.

Запитання. Чи справились 
студенти із зобов’язанням

Днями Антоніна Гна
тівна зі своїми помічни
ками прибуде на тради
ційний ярмарок яблун. 
Чого тільки не наготу
вали господарі саду! 
Сливи, груші, виноград. 
А яблука — одні назви 
чого варті: «Слава пере
можцям». «Апорт зимо
вий», «Ранет Ланзбер- 
га».... Вже зараз хоче
ться відчути їх смак!

О. БЕРЕЖНИЙ.

Дире к т и в а м и 
ХХІУ з’їзду КПРС 
по п’ятирічному 
плану розвитку на
родного господар
ства СРСР на 
1971 — 1975 роки 
передбача є т ь с я 
збудувати в нраїні 
565 — 575 мільйонів 
квадратних метрів 
житлової площі.

На ф о т о: м. Зна
м’янка. Незабаром 
в новому коопера
тивному будинку 
по вулиці Жовтне
вій святкуватимуть 
новосілля 48 щас
ливих сімей.
Фото М. ВІДЕНКА. 

по освоєнню капіталовкла
день?

Відповідь. Звичайно. План 
у нас був півтора мільйона 
карбованців. А освоїли 
один мільйон 944 тисячі.

Запитання. Це більше чи 
менше порівняно з мину
лим роком?

Відповідь. Більше на 800 
тисяч карбованців. Одні 
лише кіровоградські сту
денти освоїли 829 тисяч 
карбованців.

Запитання. З якими труд
нощами вам довелось зу
стрітись цього року?

Відповідь. Труднощі ці 
повторюються, на жаль, 
щороку. Вони одні й ті ж. 
Це непідготовленість буді
вельних організацій до 
прийому студентів. Правда, 
в цьому році таких було 
набагато менше. Це — бу
дівельне управління № 2 
тресту «Дніпроспецбуд», 
компаніївський і петрівсь- 
кий «Міжколгоспбуди». Це 
з їх вини ми змушені були 
достроково зняти декілька 
загонів. До решти ж "буді
вельних організацій ми 
претензій не маємо.

Запитання. На яких об’єк
тах трудились студенти?

Відповідь. їх багато. Ска
жу тільки про найбільші. 
Загін «Лісотехнік» Львівсь
кого лісотехнічного інсти-

тугу в колгоспі імені Леніна 
Долинського району здав 
з експлуатацію і під мон
таж обладнання 13 об’єктів 
свинофабрики. Студентсь
кий будівельний загін 
«Карпати» (Львівський уні
верситет) закінчив будів
ництво міжколгоспного бу
динку відпочинку в селі 
Новий Стародуб Петрівсь- 
кого району.

Одна лише бригада, 
якою керував Анатолій Не- 
потенко (Кіровоградський 
педінститут)) здала а експлу
атацію 14 кілометрів висо
ковольтної лінії електропе
редач 8 селі Добрянці 
Вільшанського району.

Хотілося б відзначити і 
студентський будівельний 

І ДОБРУ ЗГАДКУ 
ПРО СЕБЕ...

загін Кіровоградського бу
дівельного технікуму. Не
зважаючи на різні пере
шкоди, він виконав своє 
завдання — здав в експлу
атацію чотири житлові бу
динки в колгоспі «Заповіт 
Ілліча» Долинського райо
ну.

Добре попрацював і сту
дентський будівельний загін 
«Алмаз» Кіровоградського 
інституту сільськогосподар
ського машинобудування.

Запитання. Студенти не 
обмежувались лише вико
нанням будівельних робіт?

Відповідь. Звичайно. Від
повідно до вимог положен
ня «Про студентські буді- 
вельні загони» студенти ве
ли велику ідейно-виховну 
роботу серед населення. 
Тримали тісний зв'язок із 
сільськими комсомольськи
ми організаціями.

Запитання. В наступному 
році студентські будівельні 
загони знову приїдуть на 
Кіровоградщину. Які у вас 
будуть побажання?

Відповідь. Побажання та
кі, щоб комітети комсомо
лу вузів і технікумів при
ступили до формування бу- 
дівельних загонів не в 
травні, а в лютому, березні 
(в крайньому випадку). А 
ще хотілося б, щоб', по маж« 
ливості, вони эберёгли ке*-’ 
рівний склад студентських 
будівельних загонів.

МУЗЕЙ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ СЛАВИ

ПРОПОНУЄ „МОЛОДЬ“
У видавництві ЦК ЛКСМУ «Молоды- вийшли з 

ДРУну:
Дніпровський А. їх водила молодість. Повість. 

172 стор. 41 кой.
Громадянська війна... З рук у руки переходить 

українське місто Херсон: французькі інтервенти, 
кайзерівські гренадери, петлюрівці, денікінці — 
ісого тільки не заносило в таврійську столицю. 
В цьому рирі подій народжувалась, мужніла і бо. 
ролася за молоду Країну Рад херсонська комсомо- 
лія. Закінчилася війна, але ще шастають у степах 
банди, куркулі ховають хліб, зброю — і знову 
іоні більшовики па передньому краї...

Автор повісті — безпосередній учасник бурем
них подій тих poids — цікаво, пристрасно й прав
диво розповідає про бойове революційне минуле 
перших комсомольців.

Виходить українською мовою.
Налугін Ю. Декабристи на Україні. Документаль

ний роман, 374 стор. 78 кой.
Як відомо, таємні товариства, котрі ставили собі 

па мсту повалити царське самодержавство, вже 
на 1824 рік були засновані мало не на всій тери
торії європейської частини Російської імперії. 
Особливо активним на той час були: Північне 
таємне товариство. Південне, а також Товариство 
об’єднаних слов'ян.

«Це була дивовижна молодь. Такого кола людей 
талановитих, чистих, розвинених, розумних і са
мовідданих я не зустрічав... — писав О. Герцен. 
— Молоді люди, налякані жахливою дійсністю, за
лишали все і йшли шукати виходу. Вони жертву
вали всім, до чого прагнуть інші, — суспільним 
становищем, багатством, усім, що давало їм тра
диційне життя».

Роман Юрія Калугіна < Декабристи на Україні» — 
полотно про мужню фалангу російських револю
ціонерів, які в січні 1824 року на Україні під Ва
сильковом підняли повстання проти царизму.

Стельмах М. П. Дума про тебе. Роман 392 стор. 
05 коп. «Дума про тебе» — твір поліфонічний, ба
гатоплановий. У ньому в усій складності й роз
маїтості постає українське Поділля 20 — 40 ро
ків. Тут і болісні відлуння громадянської війни, і 
суперечливі 30-ті роки, і початок Великої Вітчиз
няної війни, і

Один із героїв твору — Богдан Романишин. Не
підкупно чесний, щирий, наділений вразливою 
поетичною вдачею, пін мало не стає жертвою під
ступник наклепів з боку підлих пристосуванців — 
завуча школи Шннкарука і його дружка — вчителя 
Пасикевича, колишніх скоропадчиків.

З ібнацьких років Богдан любить Ярину. 
Чисте почуття, що його носить у серці Богдан Î 
Ярина, витримує усі випробування. Доля зводить 
Закоханих у партизанському лісі.

ЄГКОСЬ, переглядаючи 
старі фотокартки, зна

йшов одну ще з двадцятих 
років. Молоді хлопці виши
кувались перед фотоапара
том, дивляться трохи на
пружено, інші посміхають
ся. Щось знайоме, на диво 
знайоме... Ба, та це ж бра- 
їлівські комсомольці. Пер
ші комсомольці села. Зараз 
ці слова забарвлюються 
якимось легким хвилюван
ням, майже відчутною на 
дотик романтикою. А пів
століття тому то був вир, 
вибуху в старому, вищерб
леному горщику донедавна 
тихого сільського життя. З 
фотографії уважно дивля
ться декілька облич. Ніяк 
не згадаю, коли це зніма
лись, яким чином потрапи
ло до мене фото. Але ті 
дні пригадались яскраво...

Літніми вечорами до ха- 
ти-читальні в Браїлівці схо
дилась молодь.’ Розважа
лись, як уміли: Василь Сі- 
ренко, визнаний гармоніст 
села, розтягував свою 
«хромку», і співали, танцю
вали до ночі. Можливо, за
раз хтось і посміхнеться з 
гумором, мовляв, щоб у 
бібліотеці — танці.,, дивй- 
на! Але ж зважте, що йшов 
не 1971, а 1921 рік. Та і не 
одними співами та гопака
ми жила тоді сільська чи
тальня. Це було дійсно ді- 
тище революції: дивовиж
ний синтез сільської домів
ки, клубу та бібліотеки. І

ПЕР Ш БУЛО СЕМЕРО
між горами злузаного на
сіння, між відвертими зали
цяннями інколи (і щодалі 
частіше) йшли розмови про 
те, як жити далі, що роби
ти, що чути в світі. А то 
слухали лекторів. І знову 
ж, на думку скептика 70 ро
ків, ті лекції були далекі 
від досконалості, бо лекто
рами ставали всі, хто ледве 
вивчився читати та дістав 
газету. Але брак досвіду 
роботи з аудиторією чудо
во компенсувався чекан
ням майбутніх змін, а недо
ліки а риториці — рево
люційним запалом. Тому 
бесіди про міжнародне ста
новище користувались особ
ливим успіхом і серед мо
лоді і між людьми старшо
го віку.

Пам'ятаю Івана Куєвду, 
вже немолодого селянина, 
який завжди цікавився «Чи 
буде сьогодні якась лек
ція?»

Ось так, довгими вечора
ми, поступово згуртовував
ся з селі молодіжний актив. 
А згодом Гриша Турчан, 
Михайло Горлаченко, Юхим 
Орел, Василь Радченко, Іван 
Москаленко, Панас Бабен
ко та Григорій Василенко 
ввійшли до першої комсо-

мольської організації при 
Браїлівському сільпартосе- 
редку.

Це було нелегко — ство
рити комсомольську орга
нізацію! Адже батьки зна
ли, що часто вночі комсо
мольця проводжали про
кляття куркулів, а то і куля 
з обрізу. А інші взагалі не 
розуміли, що воно таке — 
комсомолець. Доводилось 
ходити по домівках та 
умовляти батьків.

І ось настав радісний 
день. В хаті-читальні хлопці 
одержували комсомольсь
кі квитки. Юнаки урочисті, 
одягнули найкращі свити. 
Посміхаються. А реакція 
публіки! Вона дійсно вияви
ла усі настрої тодішнього 
селянства. Більшість апло
дувала, поздоровляла, інші 
байдуже чекали кінця, а 
дехто злісно спльовував: 
«І чого вони тим безбожни
кам ляпають?»

Ця група мала всі підста
ви для незадоволення: ад
же еони були заможними 
селянами, «хазяями», як 
поважно себе величали. 
Куркулі відчували, що з 
оцими червоними книжеч
ками прийшло на село щось 
нове, чого слід остеріга
тись, а то, при нагоді, і

придушити змалечку. І по
хитували бородами лице
мірно: «У дідів-прадідів та
кого не було, а нам наві
що?»

Але час прийшов такий, 
що тріщала під молодими 
пагонами кора дідівських 
звичаїв. І ці декілька хлоп
ців приклали багато зусиль, 
аби не обертатись повсяк
денно на минуле, аби жи
ти по-новому. Комсомоль
ська організація села стала 
надійним помічником парт- 
осерёдку та комнезаму, 
вірною опорою в проведен
ні нової політики, політики 
Щастя трударів.

Не знаю, де живуть за- 
?а3- пеРш* комсомольці 
Браїлівки. Колись, у Велику 
Вітчизняну війну, зустрічав 
Михайла Горлаченка, вже 
генерала, інший, передава
ли, керує десь заводом.

Але з одному перекона
ний: у перших комсомоль
ців Браїлівки невдало доля 
не склалась.

Г. МАЦЮПА, 
пенсіонер, колишнім 
секретар партійної 
організації села Бра- 
їлівкн Онуфріїасько- 
го району.

м. Кіровоград.
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ВИПУСК
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

РЕСПУБЛІЦІ НУБЛ

ПІВТОРИ тисячі молодих кубинців тру
дяться на будівництві найбільшого 

на Кубі комбінату мінеральних добрив, 
що зводиться в Сьєнфуегосі. Скоро вже 
настане радісний для будівельників час, 
коли його підприємства випустять пер
шу продукцію. Цього дня нетерпляче 
чекають не лише юнаки та дівчата, що 
працюють на будові, але і вся країна. 
Потреби острова Свободи в добривах 
великі, причому ростуть вони постійно. 
Все почалось три роки тому. За путів
ками Спілки молодих комуністів на пу
стельний берег Плайя-де-лос-Курас з’ї- 
хались юнаки та дівчата з усієї країни. 
Серед них були випускники учбових за
кладів, демобілізовані воїни революцій
них збройних сил, молоді робітники та 
селяни. Тільки невелика частина їх мала 
будівельні спеціальності, пройшла доб
ру школу на інших будовах. У більшос
ті ж не було ніякої кваліфікації. У них 
було тільки по парі рук та бажання бу
дувати таке потрібне країні підприєм
ство.

Вчились в процесі роботи. На будів
ництві з’явились свої мулярн, теслярі, 
зварники, механіки. Вдень практика, 
увечері — теорія. Майже кожен оволо
дів двома-трьома спеціальностями. На 
Цій будові набули, наприклад, кваліфіка
цію молоді кубинці, які в минулому році 
взяли участь в будівництві меморіально
го комплексу в Ульяновську до 100-річ- 
чя з дня народження В. І. Леніна.

За всі три роки на будівництві комбі
нату не було жодного прориву. Це по
яснюється як хорошою організацією 
праці, так і взаємовиручкою, спаяністю 
будівельників. Туди, де з'являлась загро
за відставання, приходили товариші з 
інших дільниць. «Не було у нас таких, 
які б казали: не моя це робота — міси
ти бетон чи розвантажувати балки, У

УДАРНА
БУДОВА

МОЛОДІ
нас всі працювали як один», — розпові
дає Рауль Сантана. Він один з небага
тьох, у кого вже до будівництва був 
досвід. Рауль споруджував електростан
цію на Маріелі та цементний завод з 
Сигуанії. Може працювати муляром, 
електриком, інструментальником. 14-літ- 
нім підлітком він брав участь у ліквіда
ції контрреволюціонерів в горах Ескам- 
брая.

На будівництві комбінату, каже Сан
тана, є сильна парторганізація. Вона 
разом з організацією Спілки молодих ко
муністів є заспівувачем усіх передових 

починань. Ударна робота колективу 
це результат роботи комуністів, їх осо
бистого прикладу. 10-річна Сенаїда lap- 
cia була ледве не найменшою, коли при
була на будівництво. Природно, іцо Дів
чина не мала ніякої спеціальності. А за
раз працює па компресорі, у вільний час 
набуває ще однієї професії.

Ернестіна Ортіс — помічник операто
ра. В минулому році вона на деякий час 
приїхала до чоловіка з Гавани та так і 
лишилась на будові. «У нас на будів
ництві створено хороші умови для ро
бітників, — розповідає вона, —• Є біб
ліотека, поліклініка, пральня, різні май
стерні. Дитячий садок вже став зама
лим, потрібен ще один». При комбінаті 
створено будівельне училище, в якому 
навчаються хлопчаки з усієї Куби. Після 
закінчення його вони роз’їдуться по 
всіх провінцях, щоб будувати нові під
приємства, комбінати, заводи. Крім про
фесій вони повезуть з собою і той ен
тузіазм, який ввібрали 8 себе на будів
ництві в Сьєнфуегосі.

Будівельні роботи на комбінаті на
ближаються до завершення. На його 
території метушаться поки що машини 
й люди. Будівельники докладають всіх 
зусиль, аби наблизити день, коли ново
будова буде здана □ експлуатацію. Ком
бінат на 50 процентів задовольнить су
часні потреби Куби в азотних добривах.

В. ФЕСЕНКО. 
(ТАРС).

ЛІТОПИС КУБИНСЬКОГО
МИСТЕЦТВА

ГАВАНА. (Кор. АПН). 8 
приміщенні столичного 
Національного музею об
разотворчих мистецтв 
відкрились нові зали, при
свячені кубинському мис
тецтву. їх експонати роз
повідають, як розвива
лись на острові живо
пис, 'скульптура і графі
ка з колоніальних часів 
до наших днів. Тут зіб
рана багата колекція 
творів культового мис-

...

тецтва, створена місце
вими майстрами в епоху 
іспанського панування. 
Цікаві малюнки і скульп
тури роботи кубинських 
селян минулого століт
тя. Вони відображають 
свободолюбивий дух на
роду, що боровся проти 
рабства. Основне місце 
в експозиції посідають 
твори сучасних майстрів, 
що розповідають про 
будівництво нового жит

тя в країні. Серед тво
рів художників-сучасни- 
ків є роботи, які ство
рювались ними в роки 
диктатури Батісти дале
ко від батьківщини і до 
цього часу були більше 
відомі по виставках за 
рубежем, ніж на Кубі. 
Передбачається, що на 
базі нової експозиції бу
де створений самостій
ний музей Національно
го мистецтва.

УЛЮБЛЕНИЙ
У кубинських дітей є улюблений 

журнал, його автори — самі діти, 
учні початкових класів і дошкіль
нята провінції Камагуей. «Мій 
журнал» виходить один раз на 
три місяці.

Всі матеріали ретельно відбирає 
«сувора» редакційна нолегія, що 
складається з дітей різного віку, 
в тому числі і тих, хто ще не вчи
ться. Вони ж пропонують малю
нок для обкладинки, редагують 
кожний номер і здають його до 
друку. Участь дорослих зведена 
до мінімуму — вихователі дитячих 
садків і вчителі молодших класів 
допомагають лише тим, хто не 
вміє писати.

Чотири роки тому, коли у відо
мого дитячого письменника краї
ни Рауля Гонзалеса де Каскорро, 
автора численних казок і опові
дань, виникла ідея створити цей 
журнал, важко було припустити, 
що діти так активно працювати
муть над його виданням.

Письменник і його колеги нама
гались побудувати журнал так.

ЖУРНАЛ
щоб збудити в його читачів любов 
до художньої творчості, мистецтва, 
самостійного мислення, розвивати 
і вдосконалювати їхні естетичні 
нахили.

Вже перші результати перевер
шили всі сподівання. З різних кін
ців провінції і країни полетіли в 
редакцію листи дітвори з своїми 
віршами і оповіданнями, замітка
ми про життя шкіл, з фото і ма
люнками. Перший номер журналу 
відразу завоював серця юних чи
тачів.

З великим нетерпінням чекає 
дітвора виходу кожного чергового 
номера. Один знайде в ньому своє 
оповідання чи вірш, інший пора
дується успіхосі однокласника. 
Байдужих не буває. Всі без виклю
чення зможуть узнати в улюбле
ному журналі щось цікаве.

Є. АЛЕКСЄЄВ, 
кореспондент ТАРС.

Гавана.

в столиці Куби живе майже 250 тисяч дітей. Про Гавану можна сказати, що місто 
дихає на повні дитячі груди, бо революція принесла свободу і щастя всім кубинським 
хлопчикам та дівчаткам. На острові Свободи вважають, що діти — це зародок майбутніх 
звершень. „ „Фото з журналу «Куба».

КРАСА
СЬЄРРИ ДЕ КУБІТАС

На красу гірської гряди Сьєрра- 
де-Кубітас у кубинській провін
ції Камагуей з’іжджаються поди
витись туристи з усієї країни. Лі
систі хребти змінюються схилами 
скель. Картину доповнює розкіш
на тропічна рослипиість — коро
лівські пальми, ліани: сейба і као- 
ба, зарості колючого вічнозелено
го чагариика.

Але найбільш варті уваги в го
рах — це печери. За красою зма
гаються між собою «Теяеброса» 
(«Похмура*) і «Порталес» («Во
рота»). Але першість серед печер 
безспірно утримує «Індіо» («Інді
єць»). За входом, що приховався 
в зелені, виникають сталактитові 
колоші, широкі зали, що змінюють 
одна одну.

— Наші печери славляться не 
лише красою, розповідає кращий 
їх знавець, старий селянин Елсо- 
доро Пінто Герра. Він, учасник 
героїчпої революційної боротьби 
кубинців за свободу своєї бать
ківщини, добре пам'ятає, як Ці 
печери і гори були надійним ук
риттям для бійців. Кров багатьох 
народних героїв, пролита тут, і 
•німіло-ЇХ склаУю іут свої голови. 
Імена двох — Бепіто Віньялеса і. 

Амадо Фсрпаидеса, які загинули 
в бою 17 липня 1958 року, вигра
вірувані на табличці. Вона при
кріплена на одній з гірських вер
шин.

ШКОЛА В ГОРАХ
У Баракоа, . в тіні струнких 

красунь — королівських пальм, 
біліють невисокі будиночки, вкри
ті черепицею: будівля нової шко
ли, що готує техніків по вирощу
ванню кофейних і какаових дерев. 
Ці культури лише в останні роки 
одержали па Кубі промислове 
значення. Місцева кава все біль
ше замінює імпортну. Нині в ау
диторіях і лабораторіях школи 
навчається понад 50 юнаків і дів
чат, що приїхали з гірських райо
нів республіки, де незабаром бу
дуть закладатися плантації кави 
та какао.

Майбутні техніки протягом ро
ку стануть вивчати як загально
освітні предмети, так і спеціальні 
агротехнічні дисципліни, знання 
яких необхідне для роботи па 
плантаціях. Теоретичні знання 
чергуються з практичними на дос
лідних ділянках. По закінченні 
школи і річної практики на ко
фейно-какаових плантаціях ви
пускникам надається звання тек- 
ніка-агроиома. В недалекому май
бутньому кількість учнів в школі 
зросте до 500 чоловік.

МОЛОДІ КАПІТАНИ
В урочистій обстановці перші 

курсанти вищого училища рибо
ловецького флоту імені Апдрсс 
Гонсалес Лінес одержали дипло
ми. Майже сто юнаків віком *20— 
22 роки стали штурманами, меха
ніками, спеціалістами по радіо і 
електронному обладнанню, по хо
лодильних установках.

Рибальство в промислових мас
штабах для Куби — справа нова. 
Воно виникло в країні з перемо
гою народної влади. Раніше ли
ше окремі сміливці, подібно геро
ям Хемінгуея відважувались ви
ходити далеко від берегів. Нині 
республіка має б своєму розпо
рядженні могутній, оснащений су
часним обладнанням флот, що до
зволяє рибакам довгі місяці бо
рознити простори Атлантики і Ка- 
рібського моря.

З допомогою Радянського Сою
зу поблизу Гавани побудований 
спеціальний рибний порт, який за 
своїм оснащенням вважається 
кращим у Латинській Америці. В 
риболовецькій і рибопереробній 
промисловості республіки зайнято 
понад ЗО тисяч чоловік.

Ю. РОМАНЦОВ, 
кореспондент ТАРС.

Гавана.

САД-ГІГАНТ
Велетенський плакат з рожевим апельсином попе

реджує, що нам час повертати з шосе на путізець. 
За декілька хвилин потреба у вказівних знаках зни
кає, бо по обидва боки дороги за ануратними заго
родками починаються сади. Виблискують золотом 
апельсини, жовтіють, як маленькі сонця, грейпфру
ти, щедра в’язь покриває мангові дерева. Ми на те
риторії нрупного садового господарства «План Кей- 
ба» на південний захід від кубинської столиці. Його 
угіддя розкинулись на площі 14 тисяч гектарів. То
му вирішили оглянути лише найбільш цікаві ділянки 
з різними нультурами.

І ось ми знову ідемо покритими червоноземом пу
тівцями. їдемо, неначе норидором з лимонних, апель
синових і кофейних дерев, з цікавістю слухаємо роз
повідь про господарство.

Сад-гігант було створено всього два з лишком ро
ки тому. Він об’єднав декілька садівницьких госпо
дарств, що існували тут раніше. Крім того, йому бу
ло передано тисячі гентаріїз нових земель. 70 процен
тів з них уже освоєно і близько тисячі гектарів да
ють урожай/Останній збір приніс 25 тисяч тонн пло
дів. На решті території — молоді насадження.

Особливість «План Кейба» полягає в тому, що знач
на частина його площі належить селянам. Перші се- 
ляни-одноосібники, які погодились включити свої 
ділянки в колективний сад, стали кращими агітато
рами за його розширення. Включення ділянок в ко
лективний сад принесло їм велину користь, і зараз 
в районі господарства залишилось всього денілька 
селянських сімей, що вперто тримаються за свої на
діли. І хоч це утруднює дальше розширення госпо
дарства, держава поважає їх волю.

Залишаючи сад, ми помітили міні молодими дере
вами трактор. За кермом сидів юнак шкільного віку 
Виявилось, що на території господарства розміщує
ться середня школа. її учні поєднують навчання ч 
роботою в саду. За ними занріплено 536 гектарів за 
які вони повністю відповідають. Хлоп’ята повні гор
дості від свідомості, що вони працюють по-справж- ньому, як їх батьки.

Гавана.*
ТАРС.

— (•*



...... .  ' 4 сто і)»------------

І В КОЛЕКТИВАХ 
! ФІЗКУЛЬТУРИ

ІНАПРЯМОН— 
[масовість 
І • ДВІ тисячі ЗНАЧКІСТІВ І «МАШИНОБУДІВНИКА»І • МАСОВІСТЬІ І МАЙСТЕРНІСТЬІ • ПОПЕРЕДУ -
| НОВІ ВИСОТИ

>9 СТІН Кіровоградського ма- 
** шинобудівного технікуму 

щороку виходять десятки висо
кокваліфікованих спеціалістів. 
Більшість з них і хороші спорт
смени, виховані у спортивному 
клубі «Машинобудівний». Цей 
колектив уже не перший рік 
славиться високими показника
ми в розвитку фізкультури І 
спорту. Про це свідчать хоча б 
тані цифри. Тут підготовлено 
14 кандидатів у майстри спор
ту, 24 першорозряднини, 1147 
спортсменів масових розрядів, 
більше двох тисяч значкіс- 
тів. Кращі спортсмени техніку
му стали громадськими інструк
торами, суддями.

Якщо говорит . про окремих 
вихованців спортивного нлубу, 
то тут є чимало таких, які ста
ли популярними навіть за ме
жами Кіровоградщини. От хо-

ча б майстер спорту СРСР з 
нульової стрільби Ніна Куха- 
ревська. Вона стала чемпіонкою 
республіки і призером першості 
країни.А велосипедист майстер 
спорту . Валерій Лошаков — 
призер першості України і ЦР 
«Авангард». Збірна команда ве
лосипедистів у складі майстрів 
спорту Леоніда Фабрикова, 
Миноли Лежненча, першороз
рядників Петра Сльозкіна та 
Валерія Дячени.а була перемож
цем у першості республіки се
ред технікумів. Особлива похва
ла на адоесу гандболісток Світ
лани Оглобліної, Наташі Легних, 
Тетяни Чорнобасвої, Людмили 
Дегтяренно, Валентини Соло- 
губ, Тетяни Соколової та Люд
мили ПолікутІ. У першій групі

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" їв вересня 1971 року.

авангардівсьчих команд рес
публіки цей колектив спорт
сменок впевнено завоював теж 
призове місце. І заслуга в цьо
му тренера гандболісток Михай
ла Семеновича Винова, який 
уже декілька років напружено 
працює з гандболістнами, по
всякчас дбає про зростання їх 
майстерності. •

Фізкультурники спортклубу 
успішно виступають на спарта
кіадах міста. Торік, наприклад, 
цей колентив не мав собі рів
них у Кіровограді. В нинішньо
му році з шести видів спорту 
роздільно (юнаки і дівчата) теж 
перемогли всіх своїх супер
ників.

Плідно працюють у спортклу
бі легкоатлетична, баскетболь
на, волейбольна секції, з успі
хом стрільці, шахісти, помітне 
зростання і в орієнтувальників. 
Всього у спортивних секціях 
спортивного клубу постійно 
тренуються 1826 юнаків та 
дівчат.

Крім того, вихованці техні
куму відвідують заняття в сек
ціях важної атлетики, боксу, 
класичної боротьби, фехтуван
ня, які працюють в добровіль
них спортивних товариствах 
«Авангард», «Спартак», «Ди
намо».

Аналізуючи діяльність спор
тивного клубу, переконуєшся, 
що тут дбайливо ставляться до 
того, щоб у спортсменів росла 
майстерність, а головний на
прямок — на масовість. Дирек
тор технікуму Юрій Степанович 
Щирський (він же і голова 
спортклубу) вважає^ що успіх 
насамперед залежить від енту
зіазму самих спортсменів. Він 
підкреслює;

— Треба тільни допомогти 
молоді полюбити спорт сповна.

Саме заради цього і ведеться 
широка пропаганда спорту в 

цьому колективі. Численні ве
чори, зустрічі з провідними 
майстрами міста мають неаби
який вплив на студентів. Але 
найбільший результат від про
ведення спортивних змагань. 
Влаштовуючи спартакіади, зма
гання між групами і курсами, 
фізкультурні антивісти нама
гаються запросити на стадіони 
і спортивні майданчики всіх 
своїх вихованців. Юнаки та 
дівчата бачать, з якою енер
гією їх товариші по навчанню 
хочуть досягти якнайбільших 
висот, спостерігають за тим, з 
якими почестями відзначають 
переможців. І тоді самі прихо
дять в спортивні сенції.

Запорука успіхів фізкультур
ного колективу ще й у тому, 
що тут с непогана спортивна 
база, що з молоддю працюють 
такі енергійні громадські акти- 

На фото: зліва вгорі — кращий тенісист технікуму О. Дячен- 
но; внизу справа — гандболістки після тренування.

пісти ян Володимир Стародуб
цев, Тетяна Соколова, Валенти- 
ні Котова, Людмила Полінутя, 
Валентина Семенова. Авторитет 
тренера, його професійна маи- 
е?ег)ність, уміння пропагувати 
спорт мають відрадні наслідки.

і кращою нагородою для 
спортсменів клубу цього року 
був диплом Комітету по фізич
ній культурі і спорту при Раді 
Міністрів СРСР, ЯКИМ відзна
чено спортклуб за участь у 
Спартакіаді народів Радянсько
го Союзу.

Тепер в цьому дружньому 1 
згуртованому колективі — нова 
хвиля піднесення ентузіазму. 
Спортсмени «Машинобудівни 
на» намагаються подолати ви
соти, які вони визначили, го
туючись до 50-річчя створення 
СРСР’ В. ЖИГЛІЙ,

Фото АВТОРА.

ЧЕТВЕРТА ПЕРЕМОГА
ЕССЕН, 14 вересня. 

(ТАРС). В попередніх 
іграх чемпіонату Європи 
четверту перемогу здобу
ли баскетболісти збірної 
СРСР, що зустрічалися 
з командою Франції, — 
75:63 (43:20). За тур до 

І закінчення першого ета-

пу змагань найсильніших 
баскетболістів континен
ту визначились чотири із 
дванадцяти команд-учас- 
ииць, які мають розігра
ти між собою три призові 
місця. Це — збірні СРСР, 
Польщі, Югославії, Іта
лії.

ТАБЛИЦЯ РОЗИГРАШУ 
ПЕРШОСТІ СРСР З ФУТБОЛА 

(вища ліга)

станом на 12 вересня
М ОІ в Н П

«Динамо» (К) 26 16 9 1 38 — 13 41
«Арарат» 24 11 9 4 30 — 21 31
«Динамо» (М) 26 9 11 6 33 — 17 29
«Динамо» (Тб) 24 10 6 8 26 — 32 26
«Зоря» 22 8 9 5 23—15 25
ЦСКА 28 7 11 10 32 — 29 25
«Карпати» 26 5 15 6 28 — 32 25
«Нефтчі» 23 7 9 7 26 — 25 23
«Кайрат» 24 7 9 8 28 — 32 23
«Спартан» (М) 23 5 12 6 25 — 24 22
«Шахтар» 25 9 4 12 26—30 22
«Торпедо» (М) 22 3 15 4 17 — 16 21
«Динамо» (Мн) 23 5 9 9 25 — 34 19
«Зеніт» 23 5 8 10 19 — 27 18
«Пахтакор» 23 4 10 9 21—38 18
СКА (Р) 22 5 6 11 20 — 32 16

ПРОФІЛАКТИКА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ХВОРОБИ
Сказ або водобоязнь — гостре заразне і невилі

ковне захворювання людини і теплокровних тварин. 
Це захворювання відоме за давніх часів, та лише 
кілька десятиліть тому вчені дізналися про його при
роду і розробили заходи, які треба проводити, щоб 
запобігти смертельній небезпеці.

Людина заражається сказом від тварин — диких 
і свійських. На сказ хворіють собаки, коти, вовки, 
лисиці, велика рогата худоба та інші тварини, а та
кож домашня птиця і летючі миші. Основними носія
ми сказу є собаки, лисиці та вовки. Найчастіше лю
дина заражається від укусу хворою твариною. Од
нак, коли слина скаженої тварини потрапляє на сві
жі подряпини або слизові оболонки очей, рота, носа, 
то також виникає зараження.

Збудником хвороби є надзвичайно дрібний вірус. 
Захворювання починається не зразу. Часто його оз
наки у людини, яка не пройшла курсу запобіжного 
лікування, з'являються через кілька тижнів і, навіть, 
місяців після укусу скаженої тварини.

Слід пам’ятати, що у слині тварини вірус сказу 
з'являється за два тижні до появи у неї перших оз
нак хвороби. Отже, навіть, коли людину укусила чи 
подряпала на перший погляд здорова тварина, треба 
негайно звернутися до лікарні.

Перші ознаки хвороби настають раптово. За день- 
два до початку захворювання на місці укусу з’явля
ється «тягучий» біль. Хворий; відчуває загальну слаб
кість, втрачає апетит, погано спить, стає агресивним. 
Після цього у нього різко порушується дихання й 
ковтання, виникає серцебиття, температура підвищу
ється до 37.2—37,3 градусів. Хворий неспокійний, йо
го мучить спрага, він хоче пити, але проковтнути во

ди не може, оскільки настають судороги м'язів глот
ки і розвиваються ознаки так званої водобоязні.

Яскраве світло, як і вода, також може викликати 
появу судорог. Потім у хворого виникають присту
пи, під час яких вій стає неспокійним, намагається 
бігти, буйствує, а потім втрачає свідомість.

Хворих на сказ лікарі поки що врятувати не мо
жуть. Однак є надійні засоби, щоб запобігти цьому 
страшному лихові.

Щоб захистити себе її інших від захворювання на 
сказ, треба виконувати елементарні правила. Насам
перед, не слід тримати собак і когів заради забави. 
А якщо у когось вони є (скажімо, сторожові чи мис
ливські собаки), то їх треба охороняти від укусів ін
ших тварин, регулярно робити їм щеплення про
ги сказу, тримати на прив’язі, виводити па вулицю 
в наморднику і на повідці та виконувати інші уста
новлені для власників тварин правила. В разі за
хворювання тварин треба негайно звернутися до най
ближчої ветеринарної лікарні.

Боротьба з поширенням сказу серед тварин перед
бачає ще ряд заходів. Отже, сказу можна і тре
ба запобігти спільними зусиллями ветеринарних, ко
мунальних, медичних працівників і працівників орга
нів міліції та, іцо особливо важливо, при активній 
участі всього населення.

Т. ФЕДОРОВА, 
головний лікар обласного Будинку санітарної 
освіти.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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П’ЯТНИЦЯ, 17 ВЕРЕС
НЯ. ПЕРША ПРОГРАМА. 
11.00 — Телевісті. (К).
11.10 — Фільм-концерт
«Композитор Радіон Щед
рім». (К). 11.35 - Шкіль
ний екран. Українська лі
тература для учнів 9 кла
су. (К). 12.15 — Художній 
фільм «Увага, черепаха». 
(К). 16.40 — Перлини
Карпат. (Чернівці). 17.10 
— Кольорове телебачен
ня. Мультфільм. (М). 17.30 
— На ланах республіки. 
(К) 17.40 — Телевісті.
(К). 18.00 — Програма пе
редач. (Кіровоград). 18.05 
— За рядками партійних
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нанреслень. (Кіровоград). 
«Особисто відповідаль
ний». 18.25 — Наші ого
лошення. (Кіровоград).
18.30 — «Культура сло
ва». (К). 19.00 — Теле
журнал «Моя міліція». 
(Кіровоград). 19.30 — Ху
дожній фільм «Ппчаток». 
(К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кон
цертна студія запрошує. 
(М). 22.40 — Кольорове
телебачення. Чемпіонат 
Європи з баскетбола. 
(ФРН). 00.25 — Телевісті.
(К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.50 — Кольорове теле
бачення. Художній фільм 
«Далеко на заході». (М).
17.30 —- Кольорове теле
бачення. «Самоцвіти». 
(М). 18.00 — «Екран моло
дих». (Одеса). 18.30 —
«Актуальна камера». (М). 
19.40 — Телефільм «Надія 
Андріївна Обухова». (К).
20.30 — «Неї добраніч, ді
ти!». (К). 20.45 — Реклама

Наш* адреса і телефони
м, Кіровоград, вуя. Луначэрського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 3-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор-

ТУ ~ 2’4* 35. решти відділів — 2-45-36.

БК 00377. Індекс 61197.

«Сто порад» оголошення. 
(К). 21.00 — Художній
фільм «Злочин та пока
рання». І серія. (Н).

СУБОТА, 18 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05
— Гімнастика для всіх. 
(М). 9.30 — Новини. (М).
9.45 — Кольорове телеба
чення для дітей. «Грайте 
з нами». (М). 10.15 — Му
зичний турнір. (М). 11.00
— Науково-пізнавальна 
програма «Здоров’я». (М). 
11.30 — На питання від
повідає міністр промисло
вості будівельних матері
алів СРСР Гришмаков. 
(М). 12.00 — Концерт на 
замовлення робітників лі
сової промисловості. (М).
12.45 — Кольорове теле
бачення. Мультфільм. (М). 
13.15 — Програма пеое- 
дач. (К). 13.20 - Для шко
лярів «Сурмач». (К). 13.50
— «В сім’ї єдиній». Про
грама Молдавського теле
бачення. (К). 14.30 — «На 
меридіанах України». (К). 
15.00 — Художній фільм

«Доки фронт в обороні». 
(К). 16.30 — Спортивна
програма. В перерві «На 
головних напрямках п’я
тирічки». (Дніпропет
ровськ). 18.15 — «В сім’ї 

єдиній». Продовження про
грами Молдавського теле
бачення. 20.45 — Програ
ма «Час». (М). 21.15 — Кі- 
нопанорама. (М). 22.40 — 
Кольорове телебачення. 
Чемпіонат Європи з бас
кетбола. (ФРН). 00.10 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 - Історія КПРС.
(К). 11.35 — Вища мате
матика. (К). 12.45 — Анг
лійська мова. (К). 13.20 — 
Нарисна геометрія. (К). 
16.10 — Передачі з Моск
ви. 18.40 — Художній
фільм. «Злочин і покаран
ня». II серія. (К). 20.30 — 
«На добраніч, діти!» (К). 
20.45 — Телефільм «Літ
ній сад». (К). 21.15 — Те
леспектакль «Чиновник, 
яний зник». (К).

»МОЛОДОЙ КОММУНАР» орган Кировограде кого 
обнома ЛКСМУ, г, Кировоград,

Друкарня їм. І. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. КІровоірад, вул. Глінки, 2.
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Знам'янське міське професійно- 
технічне училище № З

оголошує

додатковий набір учнів на 1971-1972 навчальний рік 
з таких спеціальностей.

електромонтери освітлювальних і силових мепеж та силового електрообладнання; '-"нових мереж
арматурники-електрозварювальнини- маляри-штукатури; ’

В період навчання учні знаходяться ні попи««« 
жавному забезпеченні з наданням гуртожитку Р'

Особи, які поступають в училиш» г,«»... , паспорт або свідоцтво про народження мати:
освіту, довідку з місця проживання пЛ’іп.? Д ЦТВО ПР° 
сім’ї, довідку про стан здорові ’ №орма №%я'п 
фотокартки (розміром 3x4 см) 281 4.
школи. ’’ характеристику ЗІ

Початок занять з 1 листопада 1971 року 
ютьсТна3 робоЧтуННна за^К^иГГпаТп^ направл*- 
Кишинівської залізниці і користуються ^кла Жльг^

^рткою^Нгур%житХ,ЧіНІін.ДОРО31 СРСР’ '^Нліною 

Кіровоградської області^ул" ^пердлокт’' 1|”ам’янка’

ДИРЕКЦІЯ.
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