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НИИ
ПОМІЧНИК ПАРТІЇ

ЦК БЛКСМ. Він був

УСІХ первинних ком
сомольських організа

ціях Світловодського ра
йону пройшли відкриті 
Всесоюзні комсомольські 
збори «Ударною працею 
і відмінним 
ознаменуємо 
ний рік п’ятирічки». Мова 
на них була про головне.

Дооре попрацювали минуло
го року будівельники міста. 
Вони здали 23 тисячі квад
ратних метрів житла, новосіл
ля справили понад 380 сімей, 
збудовано гуртожиток па 450 
місць. Повністю ввели запла
новані на 1973 рік виробничі 
потужності. Про ці успіхи 
схвально відгукнулися на або-

в перлинні.і комсомоль
ській організації будівельного 
управління № 1 тресту «Олек- 
сандріяважбуд».

З доповіддю «Про роботу 
комсомольської ор; анізації у 
зв’язку Із «Зверненням ЦК 
КііРС до партії, до радян
ського народу» виступив сек
ретар партійного оіоро управ
ління Олексій Васильович Ша- 
полалов. Він, зокрема, розпо
вів про напружені плани на 
1974 рік. Потрібно здати я 
експлуатацію і будинків на 
593 квартири, районну лікар
ню на 210 місць та інші об’єк
ти. 1 в цьому завданні — 
значна частка праці розрахо
вана на молодих будівельни
ків.

«Визначальному року 
комсомольську турботу, 
любов до праці й самовід
даність!» — під таким де
візом запропонував пра
цювати тесляр-бетонник 
Валентин Красний, ком
сорг відділку № 2. Свій 
особистий комплексний 
план він зобов’язався ви
конати достроково.

Заступник секретаря ко
мітету комсомолу Олег 
Копєйкін зупинився 
недоліках:

— Ще не все гаразд у нас Із 
трудовою дисципліною, досить 
низька продуктивність праці, 
із-за безгосподарності втра
чається багато будівельних 
матеріалів, низька до цих пір 
механізація трудомістких про
цесів. Нічого гріха таїти, 
якість будівництва іцо не від
повідає вимогам часу. Тому 
комсомольцям управління е 
над чим працювати, до чого 
прикласти своє вміння, май
стерність.

На закінчення зборів 
групі молодих виробнич
ників були вручені значки 
«Ударник 1973 року», а во
дієві Валерію Козлову та 
кроазльнику Анатолію 
!рабозському —• значки 
ЦК ВЛКС/А «Молодому пе
редовику виробництва».

С. ТИШКО, 
зав. відділом комсо
мольських організа
цій Світловодського 
міськкому ЛКСМУ.

ітзкги 
»„ЮТ" 
ПЕРШІЙ 

ТРИТИІЯЧНИЦІ 
КІРОЮГРАДЩИНИ'

ВЕЛИКИМ інтересом комсомольці і 
молодь Олександрії та району озна

йомилися із Зверненням Центрального 
Комітету КПРС до партії, до радянського 
народу. У осіх таке відчуття, ніби кожне 
слово в цьому документі адресоване їм 
особисто. Адже всі юнаки і дівчата від
чувають причетність до величних планів, 
свою відпозідальність за колективний ус
піх.

Обговоривши цей важливий документ, 
шахтарі і будівельники, механізатори і 
тваринники вирішили працювати під де
візом «Четвертий рік п’ятирічки зроби
ти ударним». У всіх колективах комсо
мольці і молодь беруть напружені зуст
річні плани.

Організовано пройшли Всесоюзні комсомоль
ські збори у комсомольських організаціях вуг
лерозрізу «Морозівський» комбінату «Олек
сандрія вугілля». Комсомольсько-молодіжний 
колектив видобувної дільниці, де бригадиром 
Володимир Баку», зобов'язався протягом р.:,. 
видобути понад план 14 іисяч тонн вугілля, 
виконати річне завдання до 20 грудня. У дні 
роботи з’їздів ВЛКСМ та ЛКСЛІ України гір
ники працюватимуть на зскопомлсиих мате
ріалах. Вони боротимуться за зваїшя бригади 
Імені 50-річчя присвоєння комсомолу імені В. І. 
Леніна. Почин цієї бригади підтримали члени

КОМСОМОЛЬСЬКІ

комсомольсько-молодіжного колективу роз
кривної дйьниці № І, де бригадиром Іван 
Рсзіііченко. Річне зобов’язання тут вирішили 
виконати до 21 грудня, а за рік відвалити по
роди на 100 тисяч кубометрів більше, ніж пе
редбачено планом.

Комсомольці І молодь колгоспів району на
мітили заходи поліпшення культури землероб
ства, підпише.шя надоїв молока. Комсомоль
сько-молодіжний колектив МІГФ колгоспу «Ро
сія» закликав усіх молодих майстрів машин
ного доїння району боротися за 3-тнсячні на
дої молока; члени комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу Імені Калініна 
закликали молодих механізаторів бооотнея за 
підвищення культури землеробства.

Молоді механ'.затори бригади підписа
ли договір на трудове суперництзо з ме
ханізаторами комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади колгоспу «Жов
тень» Новомиргородського району.

Є. ХЛЛЛБЕРДА, 
працівник олександрійської міськ- 
районної газети «Ленінський пра
пор».

15 січня відбувся X пленум Ці\ Б.1КСМ, Він був 
присвячений підсумкам грудневою (1973 р.) Плену 
му ДК КПРС і завданням комсомолу,

З доповіддю вис і упив перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельннков.

Він відзначив, що Ленінський комсомол, як і вся ра
дянська молодь, усім серцем, з величезним задово
ленням, ентузіазмом і величезною відповідальністю 
сприйняли підсумки грудневого (1973 р.) Пленуму 
Ці\ КПРС. Звернення ДК КПРС до парій, до рач 
дянського народу. Заклик рідної партії юнаки і дів
чата країни розглядають як бойову програму діяль
ності Ленінського комсомолу. Це яскраво і перекон
ливо продемонстрували Всесоюзні комсомольські збо
ри, в яких взяли участь більш як 48 мільйонів предч 
ставніше молодого покоління.

Говорячи при участь комсомолу у всенародному 
соціалістичному змаганні, перший секретар ДК 
БЛКСМ повідомив, що тепер 17 мільйонів юнаків і 
дівчат беруть участь у русі за комуністичне ставлен
ня до пращ. Понад 19 мільйонів молодих трудівни
ків успішно вшеоиали свої зобов'язання у вирішаль
ному році п’ятирічки. Тепер більш як 10 тисяч мо
лодих робітників, 300 комсомольсько-молодіжних ко
лективів працюють у рахунок десятої п’ятирічки. Ці 
люди, відзначив Є. М. Тяжельников, становлять золо
тий фонд Ленінського комсомолу. Далі він спивився 
на конкретних завданнях комсомолу, які випливають 
з рішень грудневого-(і 973 р.) Пленуму ДК КПРС,

Учасники пленуму одностайно прийняли постано
ву, в якій Ц1\ ВЛКСМ закликає ще тісніше згуртуч 
ваги свої ряди навколо партії, її ленінсокого ЦК, 
по-бойовому включитись у всенародне соціалістичне 
змагання. ЦК ВЛКСМ запевняє Комуністичну вартно, 
її Центральний Комітет, Политбюро ЦК, товариша 
Л. І. Брежнєва, що комсомольці, молоді робітники і 
колгоспники, всі юнаки і дівчата з новою силою під
твердять свою вірність безсмертним ленінським запо
вітам, внесуть гідний вклад у здійснення історичних 
рішень XXIV з’їзду КПРС.

На пленумі з інформацією про міжнародну діяль
ність ВЛКСМ виступив секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. К. Пуго.

(ТАРС),

ПЛАНИ ВИЗНАЧАЛЬНОГО—ВИКОНАЄМО
СТАВШИ НА ТРУДОВУ ВАХТУ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ, КОМСОМОЛЬЦІ 

1 МОЛОДЬ КІРОВОГРАДЩИНИ ІДУТЬ В АВАНГАРДІ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ.

СЕЛО наше навішається Тииіківка. Вчувається 
в ньому слові корінь «тиша», жде затиш

шя тут знайти дуже важко. От розкажу 
лро нашу комсомольсько-молодіжну тракторну 
бригаду № І колгоспу імені Ульянова. Як би ви
словитись про них, одинадцятьох механізаторів — 
сказати просто, що хороші друзі? Чи вправні тру
дівники?

Запитати Василя Сеченюка, бригадира нашого, 
чи можна після зміни ще Л у футбола поганяти? 
Певен, що відповість ствердно І кивне на хлопців. 
А хтось із них докине, що після футболу легше 
сідати й за кермо. Встигають і громадські дору
чення виконувати, в художній самодіяльності бра
ти участь.

Тільки основним мірилом віддачі постійно ли
шається праця. Комсомольці наші — місцеві 
хлопці, тииіківські. Тут закінчували школу, звідси

почали трудовий шл їх. А воно, отой батьківський 
спадок, хліборобський потяг дався взнаки — по
за сумнівом. Коли дізнався Василь Ссмснюк про 
нагороду — орден «Знак Пошани» — мовив;

— То наша, друзі, спільна відзнака.
Згадали ще, як доглядали зернові культури, та 

й чим порадували чьс достиглі хліба — біля со
рока центнерів з кожного гектара.

А нині старанно ремонтуємо техніку, готуємось 
до польових робіт. І Звернення Центрального Ко
мітету КПРС до партії, до радянського народу 
комсомольці нашого колективу зустріли з почут
тям щирого схвалення а душі. Перечитали й Йо-

Це нам під силу
Я з великим хвилюван

ням прочитав у газетах 
Звернення Центрального 
Комітету КПРС до партії, 
до радянського народу.

Як і багато моїх ровесників, 
я працюю під девізом «П’яти
річку — за чотири роки!*. Цс 
високе зобов’язання виконаю, 
бо вже сьогодні на моєму 
трудовому календарі — жов
тень 1974 року. А на заводі 
зараз іде аналіз діяльності ко
лективу за минулий рік. На 
днях прийматимемо зустріч
нії.! план на четвертнії, визна
чальний рік п’ятирічки. 1 знаю, 
що нам під силу найважче 
зандаиня.

Г. УДОВИК,
Олександрій- 
заводу під

ток ар 
ського 
йомио - транспортного 
устаткупання.

ГРИ ТИСЯЧІ НЕ РУБІЖ
Продовжуємо список молодих доярок області, 

які надоїли понад три тисячі кілограмів молока 
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОН;

В. Гончаренко, М, Чередник,
М. Дзіна, 3. Пересилко — з кол
госпу імені Чапаєва; Л. Кичак — з 
колгоспу імені Калініна.

ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОН:
Л. Драганова — з колюспу «Ав

рора»; 3. Зелінкевич — з колгос
пу імені XXI з'їзду КПРС.

О. Недосвіт — з колгоспу імені 
Ульянова; К. Цимбал, Н. Цимбал, 

радгоспу 
«Шарівський»; Л. Дєєва — з кол-

А. Галійцееа, 
Є. Гайдук, Л. Соловйова — з Олек
сандрійського кінзаводу.

Є. МєЛЬНИКОБКЧ — З

госпу «Прогрес»;

у ВЕСНУ
станову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюзне соціалістичне зма
гання працівників сільського господарства за 
збільшення виробництва і заготівель продуктів 
землеробства і тваринництва в 1974 році». То за
ряд на визначальний рік. З ним ми почнемо вес
ну, щоб до наступної зими перевершити сьогод
нішні здобутки.

В. ВОРОБЙОВ, 
групкомсорг комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади № 1 колгоспу 
імені Ульянова Добровелпчківського 
району.

234 тисячі пар виробів понад 
план виготовили минулого ро 
ку трудівники Кіровоірадсьхої 
панчішної фабрики. Нині, ои- 
говорнпшн постанову ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
Всесоюзне соціалістичне зма
гання працівників промисло
вості, будівництва і транспор
ту за дострокове виконання 
народногосподарського плану 
на 1974 рік», робітники усіх 
цехів, дільниць беруть на ви
значальний рік п’ятирічки на
пружені зустрічні плани, під
писують договори на трудове 
суперництво. Комсомольці і 
молодь підприємства трудя
ться під девізом «Зробимо ви
значальний — роком 
праці».

ударної

ксмго- 
колек- 

На-

На фото: члени
КСЛЬСЬКО-МОЛОДІЖІіОГО 
типу в'язальної дільниці __
талія ГАИДЛЄНКО, Валенти
на ДЕМИДЕНКО. Ольга БАР- 
ДІЖ, Віра КРАВЧЕНКО що
зміни перевиконують норми.

Фото Ю. ЛІВЛШНИКОВА.

УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН:
Н. Драгаліна, Н. Горб — з рад

госпу імені Димитрова; Г. Нечит{ 
Р. Захарова — з колгоспу імені 
Дзержинського; М. Відоменко, 
М. Рябенко — з колгоспу імені 
Мічуріна; Г. Мельник —- із Сагай- 
дацької птахофабрики.

СВІТЛОВОДСЬКИИ РАЙОН:
В. Тарасенко, О. Іванченко — з 

колгоспу імені Жданова.
НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН:

Л. Сладкевич — з 
імені Чкалова; Л.
В. Кармазин

колгоспу
Запсеяко,

з колгоспу «Про-

грее»; Л. Мельниченко — з коя<* 
госпу «Комуніст»; В. Локоцька -=-г 
з колгоспу імені Шевченка.

ОНУФРіївСЬКИЙ РАЙОН:
О. Гусар, Н. Костюченко, Л. Ки

риченко, — з колгоспу «Шлях Ле
ніна»; Г. Калашник, Г. Гей — з коя- 
госпу_«Дружба».

БОБРИНЕЦЬКИЙ
Л, Купілевська — 

імені Орджонікідзе;
А. Старошельсьиа — з колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС; Р. Кар« 
пінець — з колгоспу «40-річ» 

(Продовження на 2-й стор.).

РАЙОН:
з колгвспу 
Л. Костенко,
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мінеральне добриво.

збагачу 
Третього 

калійного

знімку: 
комплекс

МОЛОДИЙ КОМУНАР11

Місячник викликав

XV111 обласна комсомольська конференція

БАЧИМО

Стала до ладу діючих 
ша черга Третього калійного 
комбінату в Березниках. її 
потужність — 1,8 мільйона
тонн добрив на рік.

Комбінат являє собою склад
ний комплекс підприємств, 
який має свій рудник, де за 
допомогою потужних комбай
нів добувається сільвінтова 
руда. Піднята транспортером 
на гору, вона попадав на зба
гачувальну фабрику і після 
ряду операцій перетворюється 
в цінне

Н а 
вальний 
бсрезниківського 
комбінату.

Фото Е. КОТЛЯКОВА. 
АПН.

— По країні крокує чет
вертий, визначальний рік 
п'ятирічки. Ще на його стар
ті юнаки та дівчата Олек
сандрійського району ви
значили своє конкретне міс
це в боротьбі за дальше 
піднесення економіки краї
ни, Нині вони із великою 
увагою вивчають Звернення 
Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радян
ського народу — документВИРІШУВАТИКОНКРЕТНО,ПО-ДІЛОВОМУ
Із виступу першого 
секретаря 
Олександрійського 
райкому ЛКСМУ 
Михайла ЯГОДЕНКА

величезного політичного 
значення, в якому підведені 
підсумки наполегливої пра
ці в третьому році п'ятиріч
ки, дана бойова програма 
дій і комсомольським орга
нізаціям.

Щоб успішно виконати ті по
личні і відповідальні завдання, 
райком комсомолу добивається 
дальшого організаційно-політич
ного зміцнення первинних ком-

сомольських організацій, підне
сення їх бойовитості.

У своїй повсякденній роботі 
райком комсомолу опирається 
на широке коло комсомольських 
активістів, які виїздять до пер
винних комсомольських органі
зацій, бувають на зборах у 
бригадах, групах, відділках.

Всесоюзні комсомольські збо
ри, що пройшли у всіх організа
ціях району, показали вірність і 
відданість нашої молоді справі 
комунізму. На зборах комсо
мольці І молодь проаналізували 
роботу минулого року, пзяли на 
четвертий, визначальний рік на
пружені зустрічні плани.

Взяти, наприклад, комсомоль
сько-молодіжну бригаду кол
госпу імені Ка.іініна. Минулого 
року вона виборола третє місце 
в області, 4 механізатори наго
роджені орденами І медалями. 
Характерно, іцо бригада попов
нюється молоддю, встановлено 
хороший зв'язок із Головків- 
ською середньою школою. Нині 
бригада підписала договір на 
трудове суперництво із комсо
мольсько-молодіжною трактор
ною бригадою колгоспу «Жов
тень» Нопомиргородського ра
йону.

Нині в районі 90 первин
них комсомольських органі
зацій, в яких налічується чо
тири з половиною тисячі 
членів ВЛКСМ, створено 24 
комсомольсько-молодіжних 
колективи. Понад 1500 юна
ків та дівчат працюють у 
сфері матеріального вироб
ництва. Конкретно, по-діло
вому визначають комсо
мольці і молодь своє місце 
в боротьбі за виконання рі
шень XXIV з'їзду КПРС.

ШИРОКОЮ ходою
Із виступу машиніста електровоза
Знам’янського локомотивного депо М. УМАНЦЯ

— В нашому локомотивному 
депо трудяться 15 комсомоль
сько-молодіжних колективів. 
Третій, вирішальний рік вони 
відзначили проведенням 11 559 
важковагових поїздіо. За раху
нок цього додатково переве
зено 5 476 440 тонн народно
господарських вантажів і зеко
номлено 1 982 588 кіловат-го
дин електроенергії. Собівар-

тість перевозок знижена на 3,6 
процента. Всі ці досягнення ми 
розглядаємо сьогодні як ре
зультат підвищення організа
торської ролі і бойовитості ко
мітету комсомолу депо.

На роботу до нас приходить мо
лодь після закінчення технічних 
училищ, технікумів. Зі своєю спе
ціальністю вони вже знайомі, а от 
висвітлити для них умови праці, 
традиції підприємства, залучити ДО

Є ПРО ІЦО
РАПОРТУВАТИ...
Із виступу 
старшої піонервожатої Аджамської 
середньої школи № І Кіровоградського 
району Людмили ІРХИ

Святинею стала для піонерів нашої дружини 
кімната В. ї. Леніна. її створено руками учнів та 
вчителів школи. Тут відбувається прийом у піоне
ри, комсомол, проходять зустрічі, ленінські уроки, 
збори загонів. Потрібно бачити, як хлопчаки-пус- 
тунп перероджуються тут. їх обличчя стають 
серйозні, зосереджені, урочисті.

...Завмер піонерський загін. П’ятикласники про
водять урочистий збір «В твоєму галстуці черво- 
пім хай пломеніє ссрцо Ілліча». Такий збір лишав 
по собі помітний слід, бо кожне слово наближав

СВОЇ ЗАВДАННЯ
Із виступу бригадира комсомольсь

ко-молодіжного колективу Морозівсь- 
кого вуглерозрізу комбінату «Олек- 
сандріявугілля» В. БАКУНА

— Свог завдання ми бачимо в під
вищенні продуктивності праці, підви
щення рівня її організації та зміцнен
ні трудової і виробничої дисципліни. 
В третьому, вирішальному році п'яти
річки бригада видобула 112,1 тисячі 
тонн вугілля при планів 103 тисячі. 
Зекономлені 15 тисяч кіловат-годин 
електроенергії, 450 кілограмів мастил.

Дссягли ми цих результатів за рахунок 
ущільнення робочого часу, впровадження 
6 рацпропозиція з умовною економією 8 
тисяч карбопзнціс, чому багато сприяв той 
факт, що 4 члени нашого колективу вчать
ся в технікумах І вузі. Два мають середню 
технічну освіту.

За досягнуті успіхи бригаду в 1973 ропі 
тричі нагороджували перехідним Червоним 
прапором обласного комітету 
міського комітету і перехідними 
мп ЦК ВЛКСМ.

В четвертому році паша 
прийняла зустрічний план — 
ти понад'план 14 тисяч тонн 
при цьому зекономити 18 тисяч кіло
ват-годин електроенергії, 500 кілогра
мів змащувальних матеріалів. У дні 
роботи комсомольських з'їздів ми зо
бов’язались працювати па зекономле
них матеріалах і електроенергії, а з 1 
травня стати на ударну 50-денну тру
дову вахту, пцисвячсну 50-річчю ком
сомолу імені В. І. Леніна.

Є побажання на адресу обласного 
комітету комсомолу — частіше орга
нізовувати зустрічі по обміну досві
дом роботи комсомольсько-молодіж
них колективів.

комсомолу, 
пнмпсла-

бригада 
видобу- 
вугіл.ія.

громадського жіпгя колективу — 
обов’язок комітету комсомолу. З 
цією метою у нас створена комісія 
по прийому і звільненню молодих 
робітників.

Новачків закріплюють помічника
ми за досвідченими машиністами, 
то дозволяє їм в короткі строки 
добре оволодіти професією. Поєд
нуючи досвід і молодість, ми орга
нізовуємо комсомольсько-молодіжні 
бригади.

Корисним стимулом у зростанні 
рівня технічних знань і практичних 
навиків стали конкурси на кращого 
молодого робітника по професії.

Після завершального етапу 
третього року ми азяли підви
щений зустрічний план на 1974 
рік і зобов’язались виконати 
його достроково, до 28 грудня.

його учасників до Леніна, вони вчаться оцінювати 
власне життя міркою Ілліча.

В своїй роботі ми добиваємось того, щоб вихов
ні заходи носили глибокий зміст. І в цьому наш 
перший помічник — піонерський колектив. Свято 
шанують піонери дружини пам’ять тих, хто віддав 
своє життя за щасливе дитинство юного поко
ління.

Червоними слідопитами розшукано 220 сімей за
гиблих воїнів, зона тимурівської дії — родини пс- 
теранів воєн, праці, пенсіонерів.

Багато зроблено піонерами на маршруті «Піо- 
нербуд». Вони стали активними учасниками опе
рації «Чукотка», ними посаджено 1500 дерев, зі
брано 26 тонн металевого брухту, 800 кілограмів 
макулатури, розповсюджено художньої літерату
ри на 500 карбованців.

23 січня піонери нашої дружини стануть на Все
союзний збір піонерських загонів. Будуть рапор
тувати своїм шефам, колгоспникам місцевого кол
госпу імені XX з’їзду КПРС, Батьківщині про 
виконання Ленінських заповітів. Урочистої обіцян
ки, Закоиіс юних піонерів. Л їм е яро що рапор
тувати...

IT січня 19T4 року

Щасливої дороги,
«Студенческий 

меридиан»!

відкривається 
«До читачів 

«Студенческий 
Генерального 

ЦК КПРС това-
Брежнєва.

під заголовком 
червоне студснт-

на старти
КИЇВ, 15 січня. (РАТ/ЧУ). З 23 січня по 

23 лютого в країні проходитиме традицій
ний місячник оборнно-масової роботи, при
свячений дню Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту. Мста місячника — 
підвищення рівня патріотичного виховання 
трудящих, особливо підростаючого поко
ління, дальше зміцнення зв’язків профспіл
кових, комсомольських і дтсаафівських ор
ганізацій з військовими частинами, прове
дення масових змагань з військово-техніч
них видів спорту і складання нормативів 
комплексу ГПО.

Сьогодні п Центральному Комітеті 
ДТСААФ УРСР відбулася прес-конферен
ція. Перед журналістами виступив заступ
ник голови ЦК оборонного Товариства рес
публіки О. Т. Голодняк, який розповів, що 
в ході місячника на підприємствах, у на
вчальних закладах, клубах відбудуться ве
чори бойової слави, зустрічі молоді з ве
теранами Великої Вітчизняної війни, вої
нами. передовиками п’ятирічки. На старти 
спартакіади народів СРСР, присвячені 
30-річчю перемоги радянського народу над 
фашистською Німеччиною, вже в дні місяч
ника вийдуть картингісти і стрільці, бага- 
тоборці І радисти. А всього програма фі
нальної частини спартакіади включає 26 
віАськово-технічнйх видів спорту.

ТРИ ТИСЯЧІ

Вийшов у світ перший 
номер нового щомісячно
го громадсько-політичного 
і літературно-художнього 
журналу ЦК ВЛКСМ і Мі
ністерства вищої і серед
ньої спеціальної освіти 
СРСР «Студенческий ме
ридиан».

Номер 
зверненням 
журналу 
меридиан» 
секретаря 
риша Л. І.

У номері 
«Слово про --г------
ство» вміщено матеріали, що 
розповідають про перші кроки 
нашої вищої школи, біля дже
рел якої стояв В. І. Ленін, 
розкривають революційну єд
ність і наступність усіх поко
лінь радянських студентів.

Головну увагу журнал 
приділяє висвітленню про
блем навчання, праці, ко
муністичного виховання 
нинішнього покоління ра
дянських студентів, учнів 
технікумів, які налічують 
у своїх рядах близько де
в’яти мільйонів чоловік. 
Підготовка спеціаліста, 
який відповідає сучасни/л 
вимогам, — така магіст
ральна тема першого но
мера журналу. Цій проб
лемі присвячені нариси і 
статті П. Демидова,. 
К. Смирнова, Р. Харитоно
ва та інші. Про життя сту
дентства Острова Свободи 
розповідає комсомоль
ський працівник В. Мака
ров.

( Продовження)
чя Жовтня»; Н. Чина, Н. Максимен
ко — з колгоспу «Родина»; Н Вср- 
тилецька — з колгоспу імені Су
ворова; О. Бочкарьова — з рад
госпу «Червоний землероб».

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН:
Т. Юрченко, Г. Супрун, М. Січ- 

кар — з колгоспу «Шляхом Лені
на»; М. Савченко, Н- Рогожин — з 
колгоспу «Мир»; П. Плаксій, 
М. Бершадська, Є. Бабчук — з 
колгоспу «Іскра».

НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РАЙОН:

О. Голубець, О, Кобилецька, 
В. Зінченко — з колгоспу імені 
Мічуріна; Є. Бовт — з колгоспу 
імені Ілліча.

ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН:

В. Парахонько, Н. Говорун, 
Г. Цвігун — з колгоспу імені Уль
янова.

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН:

К. Удовиченко — 3 колгоспу 
імені К. Маркса; Н. Федченко _

НЕ РУБІЖ
з колгоспу імені Чкалова; Г. Фло« 
ріка — з радгоспу «Маріампіпь- 
ський».

ОЛЕКС АНДРІВСЬКИЙ РАЙОН:
О. Козаченко — з радгоспу 

Другого імені Петровського цук- 
рокомбінату; Л. Підкамінна — з 
колгоспу «Шляхом Леніна»; В. Чор
на — з колгоспу імені Ульянова; 
О. Пастернак — з колгоспу імені 
Свердлова.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН;
О. Юхименно, М. Маната — з 

колгоспу «Зоря комунізму»; 
Н. Куля — з колгоспу імені Калі- 
ніна.

УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙОН:
Н. Вацюк, Л. Ульянова — з Уль

яновського бурякорадгоспу; В. Но« 
лесник — з колгоспу імені Фрун
зе; В. Цуркан, Л. Оліхнович — з 
колгоспу імені Леніна.

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОН:
“портун — з .колгоспу Імені 

Дзержинського.

(Далі буде)
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ВАМ. безумовно, доводилось бачити у 
переддень Нового року уквітчані са

пи, веселих юнаків і дівчат у національ
них костюмах, що спрямовують коней 
ьід двору до двору, з піснею в’їздять у 
відчинені ворота. І чути їхні щирі поба
жання господарям дому:

— Добрий вечір добрим людям! Щед
рий вечір! Добрий вечір! Бажаємо щастя, 
здоров'я господарю, господині, усій ва-

—. З стор»

шій родині!
Можливо цс було не зовсім так. Скажімо, 

не саки, а автомобіль. Але, прослідкував
ши за веселим гуртом, ви помічали, що не до 
кожного двору завертають з поздоровленням, 
а до людей найбільш шанованих.

(ВЯТА І ОБРЯДИ.

ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ

МИ

ли кращі твори мистецтва. Щоправда, 
ще у сиву давнину житейська обрядо
вість і святкування стали грунтом для 
релігійно-містичних спекуляцій. Зараз 
відбувається процес формування нової, 
безрелігійної обрядовості і святковості 
на основі соціалістичної творчості мас. 
Радянські люди встановили свої свята, у 
пас з'явилось багато нових обрядів і ри
туалів, які не могли народитися у сус
пільстві експлуатації людини людиною. 
По-новому, тепер відбувається, реєстрація 
шлюбу і народження дитини, з гордістю 
батьки проводжають синів у Радянську 
Армію, в урочистій обстановці вручаєть

ся юним громадянам наш 
«серпастий, молоткастий ра
дянський паспорт».

Разом з тим продовжу
ють життя і свята та обря
ди, які народились задовго 
до радянської доби. І тому 
закономірно постає питання 
про дбайливе ставлення до 
минулих обрядово-святко
вих надбань і цінностей на-

Вже- кілька років в Олександрів
ні, в сетах району ввійшли у побут ново
річні щедрівки. Учасники художньої са
модіяльності районного Будинку культу
ри, сільських клубів у передповорічпий 
вечір вирушають до людей хороших, 
щоб скласти їм свою подяку за працю, 
за щедре людське серце, побажати успі
хів і щастя в Новому році. Так ми по
здоровляли орденоносця, доярку місце
вого колгоспу «Іскра» Г. С. Мар'яненко, 
головного лікаря райлікарні П. О. Кире
ева. Героя Радянського Союзу І. Х-. 1<а- 
лендюка. ланкову колгоспу, кавалера ор
дена Леніна Г. М. Мартянеико, заслуже
ну вчительку УРСР. нині пенсіонерку 
Т О. Гїіонтківську... І скільки теплої по
дяки бачили в їхніх очах.

Гарне езяго Новий рік. І гарний обряд 
супроводжує його

Або ж узяти прощання із зимою. У нас, н 
Олександрівні, ми проводимо його на стадіоні. 
Тут — і весела карусель, і катання з горн па 
сапках, і стовп, г.а вершечку якого традиційні 
чоботи — спробуй дістань, — і гарячі млинці, 
і козак з ополоником (роль ного завжди ви
конує ветеран самодіяльної сцени П. і. Матю
шенко) гукає: «Гарячий куліш — підходьте 
скоріш!» А поруч — виступи аматорів, імпро
візовані конкурси на краще виконання пісні, 
танцю. І сміх, дзвінкій безтурботний сміх, що 

~!»>лом позливається у морозному повітрі.
*Э ДАВЧА наш парод уквітчав свої свя- 

та коасою. Обряди, ритуали, що ви
роблялись протягом століть, відбили йо
го характер, звички, уподобання, увібра-

роду та їх осмислення з по
гляду сучасності.
р’ВЯТА і обряди — цс пре- 

красний духовний вираз 
буття і характеру людний. Во
ни невіддільні від побуту, куль
тури народу. Нова обрядовість 
має стати ваговим засобом вихо

вання, протиставити свій зміст релігійним пере
житкам.

В. І. Ленін учив, що новин комуністич
ний зміст роботи «може і повинен про
явити себе в усякій формі, і новій, і ста
рій, може і повинен переродити, перемог
ти, підпорядкувати собі всі форми, не 
тільки нові, але й старі, — не для того, 
щоб із старим помиритися, а для того, 
щоб уміти всі і всілякі, нові і старі фор
ми зробити знаряддям повної і остаточ
ної, рішучої і безповоротної перемоги 
комунізму».

У цьому розумінні використання обря
дової народної спадщини і надання їй 
нового соціалістичного змісту має віді
грати велику роль. На жаль, ми ще да
леко не завжди робимо паші урочисті дні 
і події справді гарними, сповнюємо їх 
тієї радості, пісенності і барвистості, яка 
покликана перетворити їх на свята. На 
мою думку, творення свята, введення но
вих обрядів, ритуалів — справа не лише 
культармійців, хоч вони у великій мірі і 
причетні до цього. Тут повинні докласти 
рук широкі громадські кола, і, в першу 
чергу, комсомол, оскільки свято — спра
ва перш за все, молодіжна.

І. сьомочкін, 
методист районного Будинку куль
тури.

Олександрівський район.

, Н АСТО я міркую над та- 
' • ким питанням — про 
що розповідала б Іллічу 
при зустрічі з ним? Мабуть, 
про те, що навчаючись у 
красивій школі, маю чудо
вих друзів, улюблених вчи
телів. Про те, що йдучи до 
школи нашою Дмитрів
ною радію тим змінам, які 
відбуваються навколо. Се
ло розростається, багатіє 
колгосп «Правда». Я люб
лю школу, друзів,, свою 
Дмитрівну і обов’язково 
подякувала б за все це 
Іллічу», — так писала 
Олена Ромашина — піо
нерна загону імені В. Ду- 
бініна у своєму творі на 
тему «Ленін з нами».

Подібні твори ми прак
тикуємо часто. Учні аналі
зують своє, хай ще зовсім 
коротке життя, вчаться 
оцінювати його і справи 
колективу міркою Ілліча. 
І в тому, що тепер у нашій 
піонерській дружині імені 
О. Чекаліна 100-процентна 
успішність, мабуть, є і їх 
заслуга. Пригадую, як важ
ко було першого разу Ва
лерію Колінкову зізнава
тись про те, що він не-

РОЗМОВА
З ІЛЛІЧЕМ

встигає у навчанні, має 
двійки. Хлопець почав пра
цювати над собою і з ча
сом з гордістю розповідав 
у творі про «пост всеобу
чу», що діє у їх загоні, до
помогу друзів і про те, 
що двійки тепер майже 
забули його. Захоплено 
ділився враженнями від 
цікавих предметних тиж
нів, вечорів, олімпіад, що 
цікавлять його не мен
ше, ніж гра у футбол чи 
волейбол.

А Оля Челак згадувала 
літню виробничу практику 
у пришкільному таборі 
праці й відпочинку, яку 
проводили тут разом з уч
нями нашої школи ровес
ники Дусятської CLU іме
ні К. Буша Литовської PCP. 
Вони допомагали шефам 
з колгоспу «Правда». 
Стільки цікавих бесід біля 
вогнища, дискусій, походів,

І

І

концертів провели друзі! І 
Про операцію «Червоні 

зорі» розповідала Людми- І
ла Шевченко. Цей захід і
ми проводили перед свя
том Великого Жовтня. То
ді на багатьох будинках і 
наших колгоспників з’яви
лись червоні зірки. Тепер 
кожен знає: там живуть і 
люди, якими гордиться
колгосп. Серед них учас
ники Велико" Вітчизняної 
війни П. С. Дорофеев та 
С. Г. Офіцеров, зоотехнік 
—М. К. Чубенко.

Розмова з Іллічем... і 
Вона лишає „ вираз
ний слід у свідомості піо
нерів, учить робити своє 
життя за комуністичними 
ідеалами.

Л. ПИЛИПЕНКО, 
старша піонсрвожата 
Дмитрівської серед
ньої школи № 1 Зна- 
м’янського району. ’

Федір Неиоменко

і галова«

' Продовження. Поч. в газеті за 12 та 15 січня ц. р.

— Ач, як пре чортяка! — вилаявся голова, забачив
ши попепеду самоскид, за яким у півнеба пружно 
клубилася пилюка.

ЗІЛ швидко наближався, і ось з гуркотом повз них 
пронеслась широка блакитна спина капоту, кирпатий 
хлопчина за кермом з сигаретою в куточку рота... 
Кабіну газика наповнило задушним пилом, Бурлака, 
поморщившись, загальмував, почекав, аж поки вля
жеться пил.

Над буряковим полем, зримо осідаючи на гичці, 
йшов стороною рудий туман, мов тінь, від недавнього 
вихору.

Бурлака, зачекавши, раптом повернув ключ з лан
цюжком і брелоком, і мотор затих.

Стало тихо.
Фпося здивовано подивилась на Романа Андрійови

ча. А той. мов нічого не трапилось, витягнув з пачки 
цигарку, пом'яв, постукав об ніготь мундштуком, рів
няючи пальцем тютюн у гільзі. — все не поспіхом, 
роздумуючи. А потім, спершись однією рукою об’ 
кермо, повернувся до Фросі. Дивився відкрито вивча
юче, приміряючись, мов тесля па березове поліно, з 
якого боку краще тесати. - •

Від цього погляду Фросі стало якось, не по собі. 
Останнім часом їй чомусь здавалось, що "коли Роман 
АидріГювич і дивиться па неї, то начебто повз неї, 
мов бачить щось інше. А зараз — у вічі.

— Що ви, Романе Андрійовичу, як м’ясник па
козу?.. ‘ . ■

Бурлака невизиачено гмукнув, покрутив головою, 
посміхнувшись, і мов лише помітив, що тримає ци
гарку. Подув у мундштук і з тією ж невнзначеною 
посмішкою поліз у кишеню за сірниками.

— Давай, Фросю, — сказав, прикуривши. — уточ
нимо наші з тобою стосунки. Поставимо, як кажуть, 
крапки над «і».

— Давайте, — покірливо, але без будь-якого ба
жання погодилась: Фрося.

На горизонті все так же хололи пишні хмари. 
Десь поблизу, біля обочини, обізвалась перепілка і 
замовила надовго. В машині затишно, пахло бензи
ном, теплом тягнуло від мотору.

Ти якось казала, то я тебе у люди вивів. Від ду
ші говорила чй так, заради красного слівця?

Губи Фросі ображено рухиулпея.
Зрозуміло, — заспішив голова, попереджаючи 

відповідь, — від чистого, так би мовити, серця. Вірю. 
Пошаною і повагою тебе не обійшли — адже так? 
Хату тобі вимахали.. Чи маю я право після всього 
цього розраховувати па твою вдячність?

— Про що цс ви, Романе Андрійовичу?
— А про тс, — твердо мовить Бурлака, не спуска

ючи з Фросі пильного зору, — що ти і мені, і колгос
пу хочеш свиню підкласти.

Фрося зрозуміла, про що йдеться. Вона мовчала, 
рівна, пряма, дивилась крізь вітрове скло туди, де 
громадились білі, мов зграя лебедів, хмари і лише 
час від часу, поки Бурлака говорив, скоса ненароком 
поглядала лишком у довгасте дзеркальце, бачила 

Фрой
ОПОВІДАННЯ

оголене м’ясисте, у прожилках з ледь відвислими що
ками обличчя, кущуваті брови, тверду, мов припухлу, 
зморшку біля перенісся, енергійні і також тверді гу
би. А тоді, п рік Фросиного весілля, цієї твердості пе 
було й цих обвислих, як у кнура, щік теж не було і 
погляд — м’який, веселий. За тим, колишнім Рома
ном Андрійовичем, вона готова була у погонь і воду, 
а нього, владного, із сивіючими скронями, вона побо
ювалась. ніяковіла перед ним як школярка перед 
учні СЛСМ.

—Якщо івої дівчата і ги з ними, — і далі розпус
катимете різні вигадки і будете вставляти палки у 

'колеса...
' — Та які ж це вигадки, Романе Андрійовичу! — 
спалахнула Фрося, і крила носа її затремтіли. — Ви 
у будь-кого запитайте в селі — і досі ніхто пе ві
рить, що обліковець помилився на ті три гектари, то 
виявились зайвими у Лощппської. Просто 'потрібно 
було зробити так, щоб урожай у неї був вищим.

— Значить, голова шахрай? Плутяга і пройдисвіт? 
Так розуміти?

— Я розумію одне, — глухо, похнюпившись, ска
зала Фрося, — дівчат моїх пп дуже образили. Мені 
що? В панн, вже, видно не посадять, а з мужика не 
знімуть.

— Цс чим же я їх образив, скажи памилість?
— Аіов не знаєте... Якщо добрива, то Лошинській 

у першу чергу. А транспорт? Бігаєш sa тим брига
диром, поки випросиш. А Лощинській. будь ласка! 
Без слів. А як буряки копати, так їй повий комбайн 
дали, а нам — на тобі небоже, що нам негоже: день 
працює, два стоїть. А потім дощі... Лощннська, зна
чить, хай рекорди жене, а я в полі,виходить, абищо? 
Всі знають — ви хочете, щоб їй Героя присвоїли, як 
же, мовляв, такий колгосп, а Героя свого немає? І 
колгосп відразу прогримить, і... Добре, нехай при
своюють. Але чому ж пашу ланку па задвірки відти
рають?

— І земля у неї. звичайно, краща? — примружився 
Бурлака.

—1 земля — теж. їй сіять після озимих, а нам...
— Ог-от: нам, нам... А знаєш, у чужих руках скиб

ка більша!
— Це я так заздрю?
— Ні, що ти, — сказав уже м’якше голова, якого 

Фросина несподівана запальність, мов, навіть, розве
селила: ач як її смажений півень клюнув! — просто 
людина так створена. Раз, мовляв, Лощннська дово
диться Бурлаці троюрідною сестрою, значить, їй і 
шматок жирніший. А мені це —• як ніж у серце! Пра
цює людина з душею, з вогником. Повага їй, слава 
і пошана. От мій закон, іншого не визнаю. А шодо 
Героя... Що ж — тут вірно. Кривити душею ие стану. 
Ми не гірші за інших. І нам зараз потрібні люди ак
тивні, роботящі. Щоб і з каменю лико дерли і воду 
решетом носили. — Правильно, — похвалив голова, 
зовсім розвеселившись. — Саме такі дівчата і потріб
ні. Лощннська у цьому відношенні — дуже перспек
тивна. Піхто не каже, що ти стала гірше працювати. 
На таких, як ти, повір мені, совісних і роботящих, 
земля наша тримається. І потім — у тебе і досвіду 
більше, ніж у Лопіинської, і знань, і руки у тебе зо
лоті...

— Ех, Романе Андрійовичу, цілував яструб куроч
ку до останнього пір’ячка!

— Ну от, — поморщився Бурлака. — Я тобі про 
пироги, а ти мені про чоботи. Засіла і тобі якась ко
лючка, жити не дає.

(Далі буде).
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НА РИНЗї-СіЮКіСМЕНИ
ПРОФСПІЛОК

ГАНДБОЛ

пятніщя

трену- 
ях у 
так І 
Потім

РОДОВЖУЮТЬСЯ змагання на кубок Всесоюзної 
-■ * ради добровільних спортивних тооариств проф
спілок з боксу. Як повідомляли, кіровогрздці про
грали одеситам і виграли з рахунком 33:32 у ревен- 
чан. В першому матчі третього туру, який проходив 
у спортивному залі кіровоградського заведу «Чер
вона зірка», суперниками наших боксерів була збір
на команда херсонської обласної ради профспілок. 
Одеситам наші гості програли, а у киян виграли.

Початок поєдинку буз невдалий для наших земляків. Вони 
не внетавплп боксерів у двох вагових категоріях: найлегшій 
і другій найлегшій, за що одержали нульові оцінки. Херсон
ці, кандидати у майстри спорту Володимир Сафяник (що-

найлегша вага) та Віктор Поворін (півлегка вага) за явною 
перевагою завдали поразки кіропоградцям Булату їанжаро- 
ву і Володимиру Васильєву. Першу перемогу приніс нашій 
команді легковаговик Володимир Григоренко, який переміг 
херсонця Пеіра Шевчука. Напруженим був бій майстра «пор
ту кіровоградця Анатолія Паиассва з херсонцем кандидатом 
у майстри споргу Володимиром Білим. Судді одноголосно 
присудили перемогу Паиасову. Кандидат у майстри спорту 
робітник кіровоградського заводу радіовиробів Валерій Кіш
ко по очках виграв у херсонця Анатолія Білого. Поєдинок 
між боксером першої середньої ваги майстром спорту Ми
хайлом Лнтвнновим і херсонцем Анатолієм Кнбенком закін
чився на третій секунді за явною перевагою кіровоградця.

Три раунди йшов поєдинок кандидатів у майстри 
спорту боксерів другої середньої ваги Олега Шинка
ренка і Володимира Воробйоса (Херсон). Переміг 
Шинкаренко. А студент факультету фізичного вихо
вання педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна, 
член збірної команди республіканської ради ДСТ 
«Буревісник» кандидзт у майстри спорту Гсннадій 
Пахомов за 15 секунд нокаутував півваговика Олек
сандра Шарафенова.

Перед виходом на ринг останньої пари (важковаговиків) 
рахунок матчу був 14:12 на користь господарів майданчика. 
І ось на ринзі майстер спорту кіровоірадець Анатолій Сав
чук і авангардівець з Херсона кандидат у майстри спорту 
Володимир Іванов. Напружено проходив цей бій. Після пер
ших двох раундів незначна перевага була на боці Савчука. 
Коли пролунав гонг, суддівська колегія віддала перевагу 
Анатолію Савчуку,

Перший матч закінчився перемогою спортсменів 
Кіровоградщини з рахунком 16:13,

В. ТВЕРДОСТУП.

ТЕЙіЕі* — ФШАЛ
П'ять днів знам'внський шортивинй зал товариства «Ло

комотив» був відданий у розпорядження гандболістів. Тут 
проходила зональна першість з ручного м’яча, результати 
якої аходять до заліку спартакіади Міністерства освіти Укра
їни. Б іграх брали участь команди дівчат га юнаків міста 
Києва, Кіровоградської, Хмельницької областей, гандболістки 
Севастополя, Полтавської. Івано-Франківської, Сумської, Він
ницької і Чернігівської областей. За команди Кіровоградшн- 
ни виступали дівчата ДЮСШ Знам’янки, Олександрії та кі
ровоградського спортивного клубу «Зірка». Спортивну честь 
іонаків захищали знам'явчанв і Кіровограда:.

Добре провели змагання наші юні земляки — вони про
грали лише столичним спортсменам і зайняли другі місця. 
Третіми були: у дівчат — представниці Севастополя, у хлоп
ців — хмельиичани, ____________________

риба

СВІДОК 
СТВОРЕННЯ 
СВІТУ

Найстародавніша
на землі — целакант, до
ставлена в Радянський Со
юз з Поморських остро
вів, уперше виставлена в 
зоологічно/лу музеї МДУ. 
Експонат справді унікаль
ний. Майже л'ятипудова, 
півтораметрова риба — 
синювато-сталевого кольо
ру. В ній усе незвичайне, 
есе вражає; і велика, 
тверда луска, і плавці, що 
нагадують лапи тварини, і 
навіть смарагдові, неначе 
злякані очі на міцному 
черепі...

— Тиждень ходжу біля 
неї, — сказала завідуюча 
експозицією музею Н. П. 
Куликова, — і не пере
стаю дивуватися. Подума
ти тільки: целакант, який 
жив ще 300 мільйонів ро
ків тому, — свідок, мож
ливо, створення світу. В 
усякому разі, це перша 
Уварина землі, яка вийшла 
з океану на суходіл.

А. ШАПОВАЛОВ, 
кор. ТАРС. 

Москва,

ТШШААДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

356050, ГСП, Кіропоград-50, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2*45'35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2*45*36, відділу вій» 
еьково-патріотичного виховання та спорту — 2'46-67.

БК 04106,

ФУТБОЛ

ФУТБОЛІСТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ «ЗІРКИ» ПОЧАЛИ ПІДГОТОВКУ ДО НО
ВОГО СЕЗОНУ. НАШ КОРЕСПОНДЕНТ ВЗЯВ ІНТЕРВ’Ю В НАЧАЛЬНИКА 
КОМАНДИ, ЗАСЛУЖЕНОГО ТРЕНЕРА УРСР, МАЙСТРА СПОРТУ В. С. ЖИ- 
ЛІНА.

— Ми були свідками ве
ликого піднесення, з яким 
«Зірка» провела кінець 
минулого сезону, а потім 
виграла Кубок України. Чи 
зберігся склад команди на 
наступний сезон!

— Рідко буває, щоб 
команда вступала в новий 
сезон зовсім без втрат. З 
«Зіркою» таке тралило
ся — всі без виключення 
гравці, які виграли Кубок 
республіки, готуються до 
нового сезону. До трену
вань приступили Олек
сандр Котов, Віктор Ка- 
щей, Володимир Сак, Ана
толій Хропов, Олександр 
Дейнега, Михайло Поро
шин, Валерій Притулін. 
Віктор Ступак нині буде 
граючим тренером,

Є і поповнення. Після 
служби в армії в команду по
вернулися кірової радці Юрій 
Касьонкін, Олександр Сміїчен- 
ко, світловодець Олександр 
Іщенко. У зв’язку з тим, що 
ми маємо на увазі використа
ти и основному складі юнаків 
Мяколу Латиша та Анатолія 
Шелесте, їх місце в підготов
чій групі безпосередньо п 
команді займуть юні гравці 
Сергій Моргун, Віктор Стецеи- 
ко, Василь Пистоль, демобілі
зований з армії брат Анато
лія Хропова — Володимир.

—• Що можна сказати 
про нинішній підготовчий 
періоді

— На його початковому 
етапі основна увага при
діляється відновленню ви
соких загальнофізичних 
якостей гравців. Тож в за
няттях переважають впра
ви з легкої і важкої атле
тики, гімнастики, біг на ко
роткі дистанції, кроси.

Головним ми вважаємо тех
нічну підготовку гравців, при
щеплення їм високого тактич
ного мислення, вміння вести 
красиву, комбінаційну і ре
зультативну гру. Тож з часом 
буде все більше й більше

Поради лікаря

ГРИП
Та інколи хвороба проходить з 

різними ускладненнями: бронхітами, 
запаленням легенів або вирок, ура
женнями серця, нервової системи.

Найчастіше ускладнення спостерігаєть
ся у тих людей, які легковажно ставля
ться до своєї хвороби, переносять її «на 
ногах», не додержуючи лікувального ре
жиму 1 призначень лікаря. Не можна та
кож займатися самолікуванням, приймати 
антибіотики чи сульфаніламідні препара
ти без поради лікаря. Адже ні речовини 
па вірус гриву абсолютно не діють, а 
шкоду організму завдати можуть.

Які ж заходи індивідуальної о та за
гального характеру треба вжити з мстою 
уникнення вірусного грипу серед здоро
вих людей?

Найперша і найважливіша умова 
— своєчасна ізоляція хворого. Не
обхідно йому виділити окрему кім
нату, а якщо такої можливості не
має — відгородити від оточуючих 
ширмою. Рання ізоляція хворого 
зменшує можливість контактів із 
здоровими людьми. Тут треба заува
жити, що в разі хвороби ні в якому 
разі не можна самому йти в полік
лініку. Виклик лікаря по телефону 
значно зменшить зараження інших.

Необхідно хворому дати окремий руш
ник, посуд та речі догляду, які система
тично слід дезинфікувати кип’ятінням.

З НАСТАННЯМ похолодання, осо- 
блпзо якщо воно супроводиться 

підвищенням вологості повітря, при
ходить найпоширеніша хвороба — 
грип, від якої страждають люди 
будь-якого віку. Навряд чи знайде
ться інше захворювання, яке насту
пає так агресивно і надовго позбав
ляє працездатності велику кількість 
людей. Справа в тому, що збудник 
грипу дуже мінливий. Він утворює 
безліч різновидностей. Останнім ча
сом серед населення поширюється 
особливий варіант вірусу Аз так 
званий «Гонконг». Імунітет людей, 
які перехворіли на нього, дуже 
низький.

Джерелом грипозної інфекції завжди є 
хвора людина. З крапельками слини чи 
слизу вірус грипу від неї поширюється 
навколо. Проникаючи в орі авізи здоро
вої людини, віруси викликають у неї за
хворювання.

Хвороба проявляється не відразу: від 
зараження до початку захворювання про
ходить під кількох годин до дпох діб. .У 
людини раптово підвищується температу
ра (до 38—40 градусів), з'являється озноб, 
лихоманка, головний біль, інколи блю- 
вапни, судороги і запаморочення. Пізні
ше приєднується ще кашель і нежить.

Часто грип має легкий перебіг. В 
таких випадках захворювання закін
чується на 4—6 день, але повне оду
жання настає значно пізніше. Тому 
не слід приступати до роботи без 
дозволу лікаря, навіть при задовіль
ному стані.

.-SEixTOJE

Газетз виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

індекс 61197,

Друкарня ім, Г, М. Димигрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Глінки, 2.

Зам, № 1302h< 

вправ з м’ячем, триватимуть 
заняття біля макету футболь
ного поля, практикуватиму
ться двосторонні ігри.

До 1 лютого будемо 
ватлея в Кіровограді, 
закритому приміщенні, 
на відкритому повітрі, 
команда виїде в Ялту, де з 
тижневою перервою пробуде 
до 25 березня. Там, звичайно, 
Інтенсивність занять поступо
во зростатиме, буде більше 
товариських і контрольних 
матчів з іншими командами, 
участь у традиційному рози- 
грашу приза Федерації фут
бола УРСР «Кримський пролі
сок».

—- Як ви вважаєте чи 
збереже «Зірка» свій то
рішній 
тер!

— Я 
гравців 
Ди, є,

хараккубковий

ніхто з 
коман- 
думку,

•же казав, 
не покинув 
на нашу

ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО•••
Кімнату, де знаходиться хворий, при

бирають вологим способом, шоб з поро
хом не розсіювались у повітря віруси 
хвороби. Кімнату треба весь час провіт
рювати, а особам, які доглядають за 
хворим, слід носити марлеві маски з чо- 
тирьох-п’яти шарів марлі, які декілька 
разів на день кип'ятять або прасують.

Ретельне дотримування гігієнічних пра
вил кожною людиною є необхідною умо
вою в боротьбі з поширенням епідемії 
грипу.

ІІе слід нехтувати і деякими іншими 
запобіжними засобами. Коли кашляєте чи 
чхаєте прикривайте носа і рота хусточ
кою. Доглядаєте за хворим — мийте ру
ки кожного разу.

Уникайте відвідування знайомих, 
місць масового перебування людей, 
тобто магазинів, кінотеатрів.

Хворі на грип діти не повинні до
пускатися в школи і дитячі устано
ви, де при спілкуванні хворого з ко
лективом створюються оптимальні 
умови для епідемічного спалаху.

Отже, боротьба з грипом — це ці
лий комплекс заходіз. І тільки 
спільними зусиллями медичних пра
цівників і всього населення можна 
запобігти поширенню епідемії грипу.

Т. ФЕДОРОВА, 
головний лікар обласного Бу
днику санітарної освіти.

ПОПРАВКА«МОЛОДО» КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Інраж 59 500. 

»

непогане поповнення. Ми 
прагнемо, щоб характер 
команди, з яким вона то
рік виграла Кубок респуб
ліки, ще більш загартував* 
ся, змужнів. Вважаю, що 
доб'ємося цього. Колек
тив команди зараз згурто
ваний, дружний, працьови
тий. Хлопці виявляють ба
гато старання в оволодін
ні футбольною наукою. 
Думаю, цс принесе непо
гані результати, і команда 
порадує своїх прихильни
ків красивою змістовною 
грою.

На знімку: футболісти 
«Зірки» почали підготовку до 
нового сезону.

Фото Ф. ГОНЧАРА.

В номері «Молодого кому, 
пара» за 15 січня ц. р. тра
пилась помилка. В матеріалі 
«Делегати на XVII з’їзд 
ВЛКСМ» четвертий рядок 
першої колонки слід читати: 
«Гречаним Г, В.».

ПЕРША ПРОГРАМА. І1.99— 
Телевісіі. (К). Н.15 — Доку
ментальний телефільм. «Ясній 
у Нижньому Но »городі». (К), 
11.35 — «Шкільний екран»’. 
Російська література для уч
нів 10 класу. (К). 12.15 — Ху® 
дожнім фільм «Біг». 2 серія. 
(К). 15.10 — Праї рама доиуі 
ментальних фільмів студії те
лебачення України. (М). 15.55
— «Шахова школа». (ЛІ). 10.25
— Виступ агітбригади с. Со*
ломіївка Дуоровицького райо
ну Ровенської області. (Львів), 
10.55 — «Кают-компанія «Гло» 
бус». (Одеса). 17.45 — До 
59-річчя Червоиопрапорного 
Західного прикордонною окру* 
гу «Подвиг на кордоні». (К). 
10.00 — «День за днем». Ін
формаційний випуск. (Кірово
град), 18.15 — Для дітеи. «Ве
селі нотки». (Л1). 18.35 — «Світ 
соціалізму». (ЛІ). 19.05 — Ко
льорове телебаченні; «’Гвор» 
чість народів світу». (ІЛ). « 
19.40 — «Новатори нашого це
ху». (ЛІ). 19.55 — «Як гарту
валася сталь». Телевізій
ний багатосерійний худо...ній 
фільм. 4 серія. (М), 21.І10 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 —
А. Маканопок. «їабле.ку під 
язик». Вистава Кіровоград» 
ського обласного музично-дра
матичного театру ім. Крипиіі- 
ницького. (Кіровоірад). 23.15
— Кольорове телебачення. 
«Любителям оперети». (М),
23.45 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (Лі). 9.45 — Для
школярів. «На приз клубу «Зо
лота шайба». (ЛІ). 10.15 — Ко
льорове телебачення. «Весе
лою піснею, словом гострим», 
(Лі), н.зо — Кольорове теле
бачення. «Люинтеліім бале
ту». (М). 18.05 — «Автограф». 
(Донецьк). 16.35 — «Проблеми 
біології і медицини». (ЛІ), 
16.55 — Розучіть пісню. «Сріб
ні весілля». (М). 17.15 — Для 
школярів. «Наш Гайдар». (М), 
18.00 — Фільм-концерт. (К), 
18.30 — Реклама, оголошення, 
(К). 19.00 — Програма «Вісті», 
(К). 19.30 — «Ькран молодих», 
(Харків). 20.15 — «Телевізійна 
школа механізатора», О<).
20.45 -- «На добраніч, діти!»,
(К). 21.09 — Програма «Час», 
(ЛІ). 21.30 — «Нічкії-лавоч»
ки». (К). 23.05 — Вечірні ио-^ 
вши:. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Кольорове телебачення. Гим
настика для всіх. (Лі). 0.20 -» 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для ді ї ей, 
«Ввічливе слово*. (ЛІ). Ляль
кова вистава, 10.09 — «Для 
вас, батьки». (М). 10.39 —
Для дітей. «Вінок Іллічеві». 
(Запоріжжя). 11.15 — «Чиста 
криниця». (К). 12.25 — «Вір
ність темі». (К). 13.10 — Кіно
журнал. (К). 13.30 — «Здо
ров’я». Науково-популярна 
програма. (М), 14.00 — інтер
бачення. Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з хокся. 
ЦСКА — «Спартак». (М). 10.15 
— Прем’єра телевізійного до
кументального фільму. «Бо
ротьба .продовжується». (М)- 
10.35 — Кольорове телебачен
ня. Мультфільм. (М). 16.55 — 
«Вогні цирку». (Лі). 18.00 — 
Повніш. (М). 18.15 — «ВІД
усієї душі». (ЛІ). 19.55 — Ко
льорове телебачення. «Як гар
тувалася сталі,». Телевізій 
ний багатосерійний художній 
фільм, з серія. (М). 21.30 —
Кольорове телебачення. За
ключний концерт телевізійно
го фестивалю «ПІснп-75». ііе^' 
пторення. По закінченні — но
вини. (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.33 — 
«Музичний календар». (М).
11.15 — «Поезія». Вірші 
О. Бсртгольц, в. С, Рождс* 
«вепського, II. Тихонова. (Ле
нінград).. 11.35 — «Зустрічний 
план нашої бригади». (№)• 
11-45 ~ «Музика сьогодні». 
(М). 12.39 — Кольорове теле
бачення. «Більше якісних то* 
варів». (М). 13.00 — «В май-' 
стерні художника». (М). 13.31) 
— Концерт заслуженою оР* 
костру народних інструменті!» 
Палацу культури тепловозобу
дівників. (Ворошиловград).
14.15 — «Народний тслеунівер* 
ситег», (К). 14.45 — Для дітей» 
Художній фільм «Діти капітя* 
на Гранта». (К). 16.10 — «ЕЯ- 
Ран молодих». Клуб засвічує 
вогні», 
17,30 - 
досвіду», 
юнацтва.
нсцьк). 19.15

(К).

УРСР Надія Доценко. (Львів), 
20-ч5 — «На добраніч, дітиі^Г 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм? 
«Ти і я». (К). 23.00 — ВсчірН» 

новини. (К).

(Дніпропетровськ)» 
«Школа передового 
(К). 18.15 - Дл«
«Орієнтир». (До* 

— Програма «Віс
ті». (К). 10.45 — «Портрет
митця». Народна артистке

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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