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Нагадує вона про себе пересвистом 
сипіть, пролісками, срібними голоса
ми струмків. Ось-ось відкриються від 
останнього снігу поля...

Ми у секретаря комсомольської ор
ганізації колгоспу імені Чапаева Во
лодимира Крпська.

—- Комсомольці готові зустріти свій 
весняний засів... — зі спокійною впев
неністю розповідає Володимир.

Він показує списки укомплектуван
ня тракторних бригад, розповідає про 
підготовку комсомольців до весняних 
робіт. .

Напруженість підготовчого періоду почу
вається в усьому діловому ритмі сільського 
життя. Бібліотекар підбирає .художню й 
технічну літературу для відправки на по
льові стани, з клубу чути звуки оркестру 
і дрібнив перестук каблуків: то відточу
ють свою майстерність члени агіткульт- 
бригад під керівництвом Анатолія Соку- 
рейка. Складено графік‘виїздів на польо
ві стани, поновлено репертуар, затвердже? 
по склад агітаторів і полііінформаторів, 
які під час весняно-літніх польових робіт 
обслуговуватимуть хліборобів.

— Вся техніка — на лінійці готов-, 
пості, — повідомив голова колгоспу 
Іван Григорович Обертає.

Лінійка готовності... Ми побачили 
її, коли прибули на польовий стан’ 
третьої бригади, де бригадиром Ва-

МОЛОДЬ КОЛГОСПУ
ІМЕНІ ЧАПАЄВА
ГОТОВА ДО ВЕСНЯНОГО ЗАСІВУ

«КЛЯНЕМОСЬ! КЛЯНЕМОСЬ! 
КЛЯНЕМОСЬ!»
. ■ «Носити ім’я Леніна не тільки но- 
. чесно, а й відповідально», — такими 

словами починалися комсомольські
• збори в Олександрійському зоовете

ринарному технікумі. Я кок» вони хо
чуть бачити свою організацію, якими 
ділами зустрічатимуть Ленінський 
ювілей, — про цс говорили дівчата й 

. хлопці. Вони вже давно готуються до 
свята. Відмінне навчання'та зразкова 
поведінка — найдорожчий подарунок 
100-річчю від дня народження В. 1. 
Леніна. А ще комсомольці облад
нують кімнату-музсй. Групкомсорг З-б 
курсу Ніна Динька передала кімїіаті- 
музею інішигий портрет вождя. Такий 
же портрет, мозаїчний, подарували 
учні 3-а курсу. А другокурсники за-
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планували посадити на території тех
нікуму алеї, квіти. Першокурсники 
листуються з комсомольцями села 
Шушенського. Листи, які вони одер
жали від своїх друзів, теж поповнять 
техпікумівський музей.

Комсомольці запевнили, що її нада
лі будуть з честю носити Ім’я Ілліча. 
Стоголосе <Клянемось!» тричі пролу
нало а залі.

В. ЧИРВА, 
секретар комітету ЛКСМУ 
Олександрійського зоовсттехиі- 

1 «УМУ.

ДОПОВІДАЄ ШТАБ
При Олександрійському міськкомі 

комсомолу вже другий рік діє штаб, 
іцо керує роботою, шкільних комсо
мольських та піонерських організацій 
міста по участі в експедиціях «У 
країну знань» та «Заповітам Леніна 
вірні», кожної чверті підводить під
сумки змагання.

т Минулого тижня голова штабу, 
учень 10 класу С.Ш № 15 Василь Ва
рана доповідав 
міського комітету 
ріспілкову роботу 
гаиізацій шкіл.

на засіданні бюро 
ЛКСМУ про внут- 
комсомольських ор-

Р. МЕТКА, 
завідуюча відділом шкіл Олек
сандрійською міськкому ком
сомолу.

Тихоокеанський прикордонний округ. .Тастава Нижньо- 
Михайлівна. Рядовий ІОрій Вахрушев веде спостережен
ня за китайським берегом ріки Уссурі.

Фото В. Мариковського і Д. Чернова. 
(АПН).

ІІ

сііль Дем'япович Трощило, який за 
довгі роки механізаторської прані ви
ховав не один десяток трактористів, 
комбайнерів. Як на параді, вишикува
лися ряди тракторів, сівалок, комбай
нів. Лінійкою бойової готовності хо
четься назвати її, бо, здається, варто 
лише подати команду, як усі ці ряди 
лавиною рушать на ниву...

Нинішнього року загін колгоспних ме
ханізаторів значно поповнився за рахунок 
хлопців, що прибули з курсів. У бригаді 
В. Д. Трощила новачків більше полотній. 
Тривожні дні переживають зараз Микола 
Тьорло, Микола Кулсба та їх товариші: 
вперше в житті доведеться самостійно вес
ти потужні агрегати, показати, чому на
вчилися. довести, що і вони гідні члени 
сім'ї механізаторів. Тому так уважно ог- 

I лядають комсомольці свої трактори, запус- 
Iі киють час від часу мотори, прислухаються
Г до ритмічного шуму.
і Бригадир запрошує нас у примі

щення польового стану. Вибілені сті
ни, пофарбована підлога створюють 

■. відчуття чогось свіжого, весняного.
— А ось і «знаряддя праці», — 

Г жартує Василь Дем'япович і показує 
і на миски, ложки, кухлі.
г ~ Більш детально про побутові умо- 
I ви, створені для механізаторів, роз

повіли голова колгоспу І. Г. Обертає 
та секретар партійної організації 
Крсмгесівської раїїспожнвсиілки, що 
якраз нагодився в колгосп. М.’ М. 
Обідснко.

Все необхідне в полі механізатори мати
муть, пояснюють паші співрозмовники. Па 
кожному стані встановлені телевізори, є 
необхідна кількість ліжок, свіжі зміни бі
лизни, обладнані душові, їдальні, за
куплена необхідна кількість ігор та спор
тивного інвентаря. Ледь підсохне земля, 
будуть розбиті волейбольні та городошні 
майданчики. Заздалегідь передплачено га
зети, журііалп. До польового стану трак
торної бригади № 3 вже підведена лінія 
електромережі, так що найближчим часом 
і на цьому стані спалахне світло.

— В райспожпвспілці складено 
графік виїздів автолавок на польові 
етапи району, — пояснює М. М. Обі
дейко. — У тракторній бригаді № З, 
наприклад., продавці будуть щотижня.

— Крім цього, — додає І. Г, Обер
тає, — ми практикуємо підвіз механі
заторам товарів власним транспортом. 
Якщо виникне потреба. в замовлен
нях, наші швачки М. Ф. Задворня, 
О. С. Ковирьова, шевці, всі, хто зай
нятий обслуговуванням у селі, в 
будь-яку хвилину вийдуть у поле.

Ми залишали Подорожнє з приєм
ним відчуттям того, що чанаєвні ду
мали про весну, чекали її.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Кремгссівський район.
к___ '_________ -

Успішне здійснення планів комуні
стичного будівництва нерозривно зв'я
зане із дальшим прискоренням науково- 
технічного прогресу, який все в біль
шій мірі обумовлює економічну ефек
тивність суспільного виробництва, зро
стання продуктивності праці, національ
ного доходу, поліпшення добробуту ра
дянських людей. Досягнення науки і 
техніки, масштаби їх використання у ви
робництві набувають сьогодні вирішаль
ного значення в економічному змаган
ні двох світових систем.

В рішеннях XXIII з’їзду КПРС і XXIII 
з’їзду КП України визначені шляхи даль
шого розвитку науки і технічного пере
озброєння народного господарства. У 
виконанні накреслених партією завдань 
важливе місце належить комсомолу, 
всій радянській молоді. У виступі на XIX 
Московській міській партійній конферен
ції Генеральний секретар ЦК КПРС 
тов. Брежнєв Л. І. підкреслив: «Мова 
йде про те, щоб організувати дійсно ма
совий рух молоді за оволодіння висо
тами сучасної науки і техніки. Політично 
зріла і озброєна новітніми науково-тех

К. К. Ончуков зі улюбленцем ■ Дерзким

нічними знаннями молодь зможе ще 
плодотворніше вносити свій вклад в за
гальнонародну справу будівництва ко? 
мунізму».

Ленінська Комуністична Спілка Моло
ді України, якій сповнюється 50 років, 
завжди виступала активним помічником 
партії у розв’язанні першочергових зав
дань комуністичного будівництва. Пле
нум ЦК ЛКСМ України, вважаючи, що 
участь в здійсненні науково-технічного 
прогресу є одним з найважливіших пи
тань в діяльності комсомольських орга
нізацій республіки, оголошує масовий 
похід комсомольців, всіх юнаків і дівчат: 
робітників, колгоспників, інженерно-тех
нічних працівників, спеціалістів, вчених 
за прискорений розвиток науки і техні
ки, широке впровадження наукояо-тех- 
нічних досягнень в усіх галузях народ
ного господарства.

І.
Все ширшого розмаху серед комсо

мольців і молоді Радянської України 
набуває змагання за гідну зустріч 100- 
річчя з дня народження В. І. Леніна, до- 

строкоєе виконання планів п’ятирічки. 
Молоді трудівники шахт, заводів, фаб
рик, будов, колгоспів, радгоспів, науко
вих, конструкторських і проектних орга
нізацій активно включаються в бороть
бу за підвищення продуктивності праці, 
беруть участь у створенні і освоєнні но
вих машин і механізмів, прогресивної 
технології, добиваються високих вироб
ничих показників.

В Донецькій області на Ждановському 
заводі «Важмаш», Новокраматорському 
машинобудівному заводі ім. Леніна, 
шахті ім. Абакумова розгорнувся масо
вий рух молоді за впровадження досяг
нень науки і техніки на кожному робо
чому місці під девізом: «Жодного від
стаючого — поруч!» Комсомольські ор
ганізації Дніпропетровської, Львівської, 
Луганської, Івано-Франківської областей 
здійснюють шефство над поліпшенням 
якості продукції та підвищенням про
дуктивності праці. В Дніпропетровській, 
Донецькій та інших областях шириться 
змагання молодих будівельників за до- 

(Закінчення на 2-й стор.).

СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ
Відповідно до плану об’єднаного командування на 

іериторіі Народної Республіки Болгарії з 25 березня по 
ч 1 квітня ц. р. було проведено спільне навчання з участю 

оперативних штабів сухопутних військ, військово-мор
ських флотів і військ протиповітряної оборони Народної 
Республіки Болгарії, Соціалістичної Республіки Румунії 

Радянського Союзу.
Навчання проводилось під керівництвом головно

командуючого об’єднаними збройними силами держав — 
учасниць Варшавського договору Маршала Радянського 
Союзу І. Г. Якубовського.

ІІівтання показало зрослий рівень операінвиої підго
товки генералів, офіцерів і штабів, їх уміння керувати 
великими оперативними об'єднаннями всіх видів зброй
них сил.

Воно також дало можливість бграшоватп питання 
взаємодії і сприяло зміцненню бойової співдружності 
між арміями країн Варшавського договору.

Романтика вітру, 
або шлях
до кришталевих призів

(Чигайте на 4-й стор.).
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строкове спорудження в цьому році но
вих гігантів індустрії.

Понад 200 тисяч молодих робітників, 
інженерно-технічних працівників і нау
ковців республіки взяли участь у Все
союзному огляді технічної творчості мо
лоді: «П'ятирічці — майстерність і по
шук молодих!». Лише торік учасниками 
огляду виконано 190 тисяч творчих ро
біт. За рахунок іх впровадження зао
щаджено близько ста мільйонів кар
бованців.

Разом з тим в діяльності комсомоль
ських організацій по залученню працю
ючої молоді, спеціалістів до технічної 
творчості мають місце істотні недоліки.

Окремі комітети ЛКСМУ поверхово 
займаються цими питаннями, не доби
ваються широкого залучення юнаків та 
дівчат до раціоналізації та винахідницт
ва, не подають належної допомоги мо
лодим робітникам і колгоспникам у 
розробці та впровадженні у виробницт
во раціоналізаторських пропозицій, ос
воєнні передових методів праці, слабо 
впливають на підвищення їх кваліфіка
цій Ряд обласних комітетів комсомолу, 
зокрема Одеський, Полтавський, Кіро- 
аоградський ще недостатньо вникають 
в питання розвитку наукової і технічної 
творчості молоді, мало дбають про під
несення ролі первинних комсомольських 
організацій в цій важливій справі.

Пленум ЦК ЛКСМ України зобов’язує 
комсомольскі організації республіки 
розробити і здійснити конкретні заходи 
по забезпеченню широкої участі комсо
мольців, всіх юнаків і дівчат у боротьбі 
за технічний прогрес, підвищення ефек
тивності суспільного виробництва, ціле
спрямовано займатися шефством над 
комплексною механізацією і автомати
зацією, розробленням і впроваджен
ням нової техніки і наукових дослід
жень. Як першочергове завдання комі
тети ЛКСМУ повинні вважати розгортан
ня активної боротьби за досягнення мо
лоддю високої продуктивності праці, 
збільшення виробництва промислової і 
сільськогосподарської продукції високої 
якості.

Сьогодні розв’язання завдань науко
во-технічного прогресу у великій мірі 
залежить від освоєння капітальних 
вкладень, які все в більших розмірах 
направляються в різні галузі народного 
господарства. Необхідно серйозно по
ліпшити шефство комсомолу республіки 
над спорудженням ударних будов, до
биватись їх дострокового введення з 
дію, освоєння заданих проектних потуж
ностей. Пленум доручає бюро ЦК 
ЛКСМУ вжити невідкладних заходів з 
метою якнайшвидшого виправлення іс
нуючих недоліків, дальшого піднесен
ня ролі республіканської організації в 
здійсненні ударного комсомольського 
шефства над спорудженням найважли
віших промислових і сільськогосподар
ських об’єктів.

Треба спільно із зацікавленими уста
новами та підприємствами, міністерст
вами і відомствами більше організову
вати технічних та економічних гуртків, 
шкіл молодих металургів, шахтарів, 
.кукурудзоводів, будівельників, машино
будівників, буряководів, механізаторів 
тощо, проводити змагання на кращого 
за фахом та професійно-технічні кон
курси.

Конкретним і відповідальним завдан
ням комсомольських організацій рес
публіки є поширення серед працюючої 
молоді досвіду передовиків і новаторів, 
мобілізац’ї юнаків і дівчат на впровад
ження наукової організації праці на 
кожному робочому місці.

Заслуговує широкої підтримки ініціа
тива молодих хіміків Сєвєродонецького 
хімкомбінату, які працюють сьогодні 
під гаслом: «Економічний аналіз — на 
кожне робоче місце!», глибоко вивча
ють економіку і організацію вироб
ництва.

Комсомольці, всі молоді виробнични
ки, спеціалісти, наукові працівники по
винні активно включитись в огляд тех

нічної творчості «Ленінському ювілею— 
майстерність і пошук молодих», який 
вже розпочато в республіці. Необхідно 
розгорнути масовий рух за раціоналіза
цію та винахідництво, добиватися ско
рішого впровадження раціоналізатор
ських пропозицій і винаходів у вироб
ництво, подавати допомогу в створенні 
матеріальної бази для технічних гурт
ків при будинках техніки, клубах, пала
цах культури, школах, станціях юних 
техніків та профтехучилищах, проявляти 
особливу турботу про поліпшення про
фесійної підготовки та підвищення ква
ліфікації молодих виробничників.

Сьогодні в складі республіканської 
комсомольської організації близько 200 
тисяч інженерів і техніків, фахівців сіль
ського господарства, численний загін 
вчених, які йдуть в авангарді руху на
шої молоді за прискорення науково- 
технічного прогресу. В Запорізькій, Ки
ївській, Вінницькій, Закарпатській, Чер
каській та інших областях молоді вче
ні, спеціалісти беруть активну участь в 
удосконаленні виробничих процесів, 
розв'язанні багатьох наукових і техніч
них питань. Тут діють ради молодих 
спеціалістів, вчених, комплексні на
скрізні бригади, штаби нової техніки, 
творчі групи по впровадженню наукової 
організації праці, громадські проектно- 
конструкторські бюро тощо.

Проте окремі комітети ЛКСМУ ще не
виправдано мало уваги приділяють під
несенню ролі інженерно-технічних пра
цівників та вчених у вирішенні складних 
науково-технічних проблем.

Обов’язок обкомів, міськкомів, рай
комів ЛКСМУ, комсомольських коміте
тів підприємств, науково-дослідних і 
проектно-конструкторських організа
цій — допомагати партії в ідейному за
гартуванні молодих вчених, інженерів, 
агрономів, техніків, озбронні їх передо
вою марксистсько-ленінською теорією, 
сучасними досягненнями вітчизняної та 
світової науки і техніки. Слід добива
тись, щоб молоді науковці і спеціаліс
ти були активними поборниками всього 
нового, передового, брали участь в тех
нічному навчанні працюючої молоді, а 
пропаганді науково-технічних знань.

Комітети комсомолу покликані більше 
уваги приділяти поліпшенню науково- 
технічної інформації серед молодих вче
них і спеціалістів. З цією метою слід 
створювати університети науково-техніч
них знань, організозувати симпозіуми, 
зустрічі молоді з провідними вченими, 
конференції.

II.
Дальший розвиток науково-технічного 

прогресу вимагає глибокого оволодін
ня молоддю знаннями в загальноосвіт
ніх школах і професійно-технічних учи
лищах, технікумах і вузах.

Комсомольські організації республі
ки, виконуючи постанови партії і уряду 
про загальноосвітню школу, проводять 
певну роботу по залученню учнів до бо
ротьби за оволодіння міцними знання
ми, виховують їх на славних традиціях 
Комуністичної партії, радянського наро
ду, Ленінського комсомолу. Пленум 
ЦК ЛКСМ України відзначає позитивний 
досвід роботи комітетів комсомолу Він
ницької, Миколаївської, Харківської, 
Тернопільської та інших областей, які 
спільно з педагогічними колективами 
приділяють значну увагу розвитку тех
нічної творчості серед школярів, орга- 
нізовують товариства юних любителів 
науки і техніки, предметні гуртки, зміц
нюють зв'язки з підприємствами, вуза
ми, науково-дослідними установами.

Однак ряд комсомольських організа
цій шкіл не впливають по-справжньому 
на поглиблення знань учнів, слабо до
помагають в цій важливій справі педа
гогічним колективам. Деякі міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ незадовільно здійсню
ють керівництво шкільними комсомоль
ськими організаціями.

Завдання комітетів ЛКСМУ, кожної 
первинної організації полягає в тому, 
щоб повсякденно, наполегливо дбати 
про оволодіння учнями основами наук. 
Поглибленню та розширенню знань, 

більш активному залученню школярів 
до пошукової діяльності сприяє експе
диція «В країну знань», присвячена 100- 
річчю з дня народження В. І. Леніна. 
Комітети комсомолу повинні допомага
ти школам і позашкільним закладам в 
проведенні фізичних, хімічних, біологіч
них, математичних олімпіад, в створен
ні предметних гуртків, факультативів, 
учнівських об'єднань за інтересами.

Пленум ЦК ЛКСМ України вимагає 
від комсомольських організацій підпри
ємств, вузів, науково-дослідних установ 
посилити шефство над дитячою техніч
ною творчістю, добиватись масового 
охоплення нею учнівської молоді. Обо
в’язок комітетів комсомолу дбати про 
розширення гуртків, клубів, об’єднань в 
школах та при будинкоуправдіннях, ор
ганізовувати дитячі технічні станції на 
громадських засадах та юнацькі секції 
при науково-технічних товариствах, на
правляти в школи, позашкільні установи 
консультантів, керівників гуртків з чис
ла кращих молодих інженерно-технічних 
працівників, винахідників, раціоналізато
рів, студентів старших курсів, молодих 
вчених.

В ході республіканського огляду ди
тячої технічної творчості, який прово
диться до 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, комітети комсомолу зобо
в’язані допомогти школам та позашкіль
ним установам в зміцненні матеріальної 
бази, обладнанні виставок, проведенні 
конкурсів, змагань з технічних видів 
спорту, організовувати зустрічі, вечори 
з молодими раціоналізаторами, винахід
никами та вченими.

Відповідальне завдання комсомоль
ських організації республіки — підви
щення загальноосвітнього рівня працю
ючої молоді. За останні вісім років в 
школах робітничої і сільської молоді 
понад два мільйони робітників, колгосп
ників і службовців здобули восьмирічну 
і середню освіту. Зараз школи для до
рослих відвідує близько мільйона юна
ків та дівчат.

Однак частина учнів шкіл робітничої і 
сільської молоді не встигає, близько 
чверті учнів залишає школу на протязі 
навчального року. Особливо багато не
доліків в ряді шкіл Донецької, Дніпро
петровської, Кримської, Сумської, Чер
нігівської та деяких інших областей рес
публіки.

Пленум ЦК ЛКСМ України вимагає від 
комсомольських організацій докорінно 
поліпшити роботу серед молоді, що 
навчається в школах робітничої та сіль
ської молоді. Необхідно добиватись 
створення для юнаків та дівчат, що пра
цюють і навчаються, належних умов, до
помогти кожному з них усвідомити на
стійну необхідність підвищувати свій за
гальноосвітній рівень.

Комітети комсомолу зобов’язані при
діляти велику увагу роботі з учнями 
професійно-технічних училищ, добива
тись поліпшення їх фахової підготовки. 
Треба вжити заходів до зміцнення пер
винних комсомольських організацій, під
нести їх роль в житті профтехучилищ, 
налагодженні індивідуальної виховної 
роботи.

Обов’язком комсомольських організа
цій вищих і середніх спеціальних учбо
вих закладів є дальше поліпшення ідей
но-виховної роботи серед студентської 
та учнівської молоді, боротьба за висо
коякісну підготовку майбутніх фахівців. 
Заслугозус схвалення спільна робота 
комітетів комсомолу та кафедр суспіль
них наук ряду вузів Харкова, Дніпро
петровська, Львова по залученню сту
дентської молоді до роботи в наукових 
гуртках і семінарах, теоретичних конфе
ренціях і конкурсах, до пропаганди по
літичних і наукових знань.

Хорошою традицією стали обласні та 
республіканські огляди, конкурси, вис
тавки науково-технічної творчості сту
дентів вузів та учнів технікумів, які в 
значній мірі сприяють поглибленню їх 
фахової підготовки, вихованню творчого 
ставлення до оволодіння майбутньою 
професією.

Слід ширше залучати студентів до 
наукових досліджень, проектно-конст

рукторської роботи, розробки реальних 
дипломних проектів, виконання госп- 
договірної і наукової тематики кафедр, 
актуальних замовлень виробництва. Не
обхідно активно сприяти зростанню на
укових шкіл, творчих об’єднань і семіна
рів на базі науково-дослідних інститу
тів, проблемних лабораторій вузів під 
керівництвом провідних вчених.

' III.
Піднесення ролі комсомольських ор

ганізацій республіки у вирішенні зав
дань науково-технічного прогресу ви
магає дальшого вдосконалення ідейно- 
виховної та організаційної роботи комі
тетів ЛКСМУ. В центрі уваги комсо
мольських організацій повинно бути 
оволодіння молоддю марксистсько-ле
нінським методом пізнання природи і 
суспільного розвитку, формування у 
юнаків та дівчат наукового матеріалі^, 
тичного світогляду, вироблення класо
вого підходу до оцінки всіх явищ сус
пільного життя.

Головним завданням обласних, міських, 
районних комітетів ЛКСМУ, первинних 
комсомольських організацій є боротьба 
за глибоке вивчення комсомольцями, 
всією молоддю ленінської теоретичної 
спадщини. Заслуговує поширення досвід 
проведення в комсомольських організа
ціях Донецької, Одеської, Чернівецької 
та інших областей теоретичних семінарів 
і конференцій по ленінських працях, 
ленінських читань, заліків, уроків, в 
яких беруть участь спеціалісти, наукові 
працівники, радянські і господарські ке
рівники.

Пленум ЦК ЛКСМ України рекомен
дує в програми гуртків, клубів та семі
нарів політосвіти, шкіл комсомольського 
активу ввести спеціальні розділи, при
свячені розробці питань науково-техніч
ного прогресу класиками марксизму-ле- 
нінізму, його ролі в комуністичному бу
дівництві.

Пленум ЦК ЛКСМ України зобов’язує 
комітети комсомолу республіки за 
прикладом Донецької, Київської, Луган
ської, Чернігівської, Харківської, Сум«^ 
ської, Волинської, Житомирської облас
них комсомольських організацій поліп
шити пропаганду серед молоді досяг
нень науки і техніки, досвіду новаторів 
та передовиків виробництва, організову
вати школи передового досвіду, лекторії, 
виставки технічної творчості молоді. 
Для пропаганди науково-технічних знань 
треба ширше використовувати відпо
відну літературу, кінофільми, а також 
радіо,телебачення, молодіжну пресу.

Успішне розгортання масового походу 
юнаків і дівчат за прискорення науково- 
технічного прегресу вимагає дальшого 
вдосконалення всієї організаторської 
роботи комсомольських комітетів. Об
коми, міськкоми, райкоми ЛКСМУ, кож
на первинна комсомольська організація 
повинні по-діловому взятися за цю важ
ливу справу, визначити конкретні плани 
участі комсомольців і молоді в розв’я
занні завдань науково-технічного про
гресу, встановити дійовий контроль за 
їх виконанням. Це питання повинно 
завжди знаходитись в центрі уваги ком
сомольських організацій, систематично 
аналізуватись, розглядатись на комсо
мольських зборах, засіданнях комітетів. 
Обов’язок кожного комсомольського 
працівника і активіста — глибоко вивча
ти питання науково-технічного прогресу, 
бути організатором широкого похС^ві 
молоді за його практичне здійснення.

V * »
Пленум ЦК ЛКСМ України закликає 

комсомольців, всю молодь республіки 
взяти найактивнішу участь в здійсненні 
завдань науково-технічного прогресу в 
усіх галузях народного господарства. 
Пленум запевняє ленінський Централь
ний Комітет КПРС, ЦК КП України, ЦК 
ВЛКСМ, що комсомольці, юнаки і дів
чата Радянської України, тісно згурто
вані навколо рідної Комуністичної пар
тії, віддадуть всі свої сили і енергію 
боротьбі за комунізм, новими успіхами 
в праці і навчанні зустрінуть 100-річ
чя з дня народження Володимира Ілліча 
Леніна.

ПІОНЕР - МОЛОДШИЙ БРАТ ___________________________ __________

МОЛОДОГВАРДІЙЦІ 
ЧЕРВОНОЇ ItАМ‘ЯІІі;II

Дгфоінй мій юний друже, 
тобі, івичанно, добре знайомі 
імена і подвиги комсомольців- 
молодогвардійців. А про піо
нерів - молодогвардійці!. ти 
чув? Якщо ні, то слухай. Не в 
Крас полоні вони живуть, а в 
нашій області, В невеличкому 
селі ; ліричною назвою Черво
на Кам’янка.

• Звичайне це село І школя
рі іеж заичайиі. Хіба ш» тро- 

хп більше в них невгамовнос
ті, яка властива піонерам, до
питливості, працелюбності.

Місцевий КОЛГОСП еЗЯПоВІТ 
Ілліча» — їх підшефний Коиг- 
иого гпжші піонери Червоно- 
кам'янської ніколи-інтернату-- 
гості трудівників артілі, Най
більш цікаво їм на тварин
ницькій фермі. Ото вже як 
прийдуть — о усі куточки по- 
загл«дають: чи в усіх яслах е 

ьорчн. чи суха підстилка. До
поможуть подоїти корів дояр
кам. телятницям — доілянутп 
за телятами. Л під кінець обо
в'язково дадуть концерт, роз
кажуть, кою розшукали з не
відомих іероїв.

На цю тему піонери можуть 
говорити іодпііамн всі разом і 
кожен зокрема. Бо віялися за 
важку, але важливу справу. В 
Червоній Кам’янці, неподалік 
від школи. е могила. В ній по
ховано 102 радянських воїни. 
Хто вони? Де їх рідні? і поле
тіли листи в усі кінці країни. 
Багато з них верталися з не
вблаганним «адресат не про- 

живае». Ллє розшуки тривали. 
І осі. результат: 230 ви зволи- 
телів Червоної Кам’янки уже 
відомі. З їх близькими і рід
ними піонери листуються.

На 0 Травня піонери запро
шують до себе и і ост і всіх тих, 
від кого надходять листи. До 
Нього дня вон» готуються вже 
давно. Бо це буде не просто 
зустріч. Це буде піїт про те, 
як живуть традиції молодо
гвардійців.

Чому так? Бо школа боре
ться за право носити ім’я 
«Молодої гвардії». Щоб диби
тися цього, кожен учень пови
нен бути прийнятий у молодо- 

гпардійці. Спеціальні посвід
чення про це членство вже е у 
ше.ти відмінників навчання, 
активістів.

Не так давно республікан
ська газета «Зірка» оголосила 
похід «Квіти — Іллічу». її 
завдання — до ленінського 
ювілею розбити квітники. Піо- 
нерь Червоної Кам’янки у 
своїй оранжереї вирощують 
баї.іго різних сортів квітів. 
Це — айстри, гвоздики, хри
зантеми, фіалки. Л високорос- 
тучи.х сортів у них немає. От 
воші і написали своїм ровес
никам Із Богданівни, Поміч- 

иої, Сімферополя, щоб ті ви
слали насіння цих квітів. Цією 
справою займаються два піо
нерські загони — ім. Володі 
Осьмухіна та Івана Турксіпіча.

В інших загонах свої спра
ви. П'ятикласники, наприк
лад, включились у радіопопо- 
рож «Леніна ім’я на карті сві
ту». Жовтенята третього ктасу 
разом з семикласниками бе
руть участь в інтернаціональ
ному конкурсі «Хоровод», мс
та якого — вивчити рідний 
край...

Г. ПРОКОПГ.НКО.
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І Валя Бородінова

ОнуфріївськиП район.
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79 комсомольців 
них спортсмени-

попоанюється. в 
Леонід Бородіаов 
на фермах стяо-

Г. Г.

ч лижниками, важкоатлетами, 
тривали змагання з ручного 

легкоатлетів, футболістів, 
спорт не можемо ніяк осідяа- 
Бажаючнх займатися чимало.

управління № 2 тресту 
та особисті враження нашо- 

Морозівського вугільного

прийшла...

великого вугілля

Відбувся пленум правління 
Кіровоградської обласної ор
ганізації товариства «Знан
ня», який роїглянуп іппаніні 
про стан пропаганди сіль
ськогосподарських знань у 
Головапівській та Олексан і- 
ріііськііі районних організа
ціях товариства «Знания» в 
світлі рішень жовтневого 
(1968 р.) Пленуму ЦК КПРС 
та листопадової о (ІЧбч р.) 
Пленуму ЦК КП України. В 
цьому питанні було іаслуха- 
ііо Доповіді голів правлінь 
районних організацій това
риства «Знання»: Голованів- 
ської — О. В. Шкодовського, 
Олександрійської — 
Г ниііен ка.

у доповідях голів 
лінь, у співдоповідях 
товариства Ю. І,

Раїса Швед краща
електрозварниця першого
механоскладального цеху за
воду «Червона зірка». Не
забаром 25900 нових сівалок 
і тукорозкидачів виготують 
червоиозорівці.

— Так, і моя частка пра
ці буде п них, — посміха
ється Рая.

Вщух гомін хліборобських вечор
ниць. Люди давно вже залишили 
фойє. Тепер він, завідуючий Будин
ком культури Дмитро Гасіца, зали
шився тут на самоті. Завтра — ком
сомольські збори. Тому повинен все 
як слід обміркувати, перш ніж ви
ступити перед молодими колгоспни
ками. Адже йому, комсомольському 
ватажкові колгоспу, треба буде 
сказати перше слово. І воно має бу
ти вагомим.

Спершу — про комсомольсько- 
молодіжну бригаду шоферів. Це 
пропозиція Олександра Маніти, си
на Героя Радянського Союзу Архи- 
па Маніти. Здорово придумав Саш
ко! Він і його товариш Микола Ме
даковський знову очолять ланки во
діїв. А потім буде розмова про по
чинання хліборобів знам’янського 
колгоспу імені Дзержинського. Пан- 
тазіївські комсомольці разом зі 
своїми батьками на всю області, 
кинули клич вирушити в похід зз 
високу культуру села. Безперечно, і 
молоде, Лозуватого теж має піти за 
пантазіївцями і зробити неабиякі 
переміни у своєму селі. Завтра на 
комсомольських зборах буде вирі
шено, як треба діяти...

Після тих зборів кожного 
дня виходили па недільники, 
майстри збудували дитячий 
Зробили тут майданчики для 
гім гуртом посадили сквер, 
клумби, квітники. Біля Будинку культу
ри відкрито пам’ятник воїнам-землякам. 
які не вернулися в село з далеких фрон
тових доріг.

Зібрав Дмитро молодих хліборобів, по
кликав старшокласників і навколо па
м’ятник;! з’явилися квітники. Ще один 
недільник і вже біля монумента — клени, 
ялини. Чимало попрацювали комсомоль
ці артілі, обладнуючи стадіон, упорядко
вуючи вулиці. Бригада шоферів Миколи

Медаковського стала першим помічником 
мостовиків, ямі прокладали селим 
ківку...

То було торік, у ювілейному 
сомольському...

В той же час, як лозуватські 
ки та дівчата записували на свій ра
хунок все більше і більше добрих 
справ, Дмитра Гасіцу було обрано 
головою сільської Ради. Молодий 
комуніст сказав тоді на першій се
сії сільвиконкому:

— Однією з найголовніших на
ших турбот, я гадаю, має бути тур
бота про переміни в рідному селі. 
Кожний колгоспний двір, кожна ву
лиця повинні бути завтра кращими, 
ніж сьогодні.

Б нинішньому році на честь 
100-річчя від дня народження В. І. 
Леніна депутати сільської Ради на
креслили чимало заходів, спрямо
ваних на розгортання робіт по бла
гоустрою села.

У колгоспі імені Фрунзе з ініціативи 
депутатів створюється бригада комуналь
ного обслуговування. Для колгоспників 
будуть заготовлятись будівельні матерія- • 
ли, для хліборобів протягом року спо
руджуватимуться нові будинки, ’ремон
туватимуться старі і знов серед тих, 
хто вирішує цю добру справу, — комсо
мольці, зокрема бригада шоферів Миколи 
Ліедаковського. Хлопці за сотні кіломет
рів вирушають за лісоматеріалом, піс
ком, каменем, цеїлою.

Найбільший розгін — у квітні. 
Секретар комсомольської організа
ції колгоспу імені Фрунзе Михайло 
Медаковський, надіється зі своїми 
друзями організувати за місяць 
п’ять недільників та суботників. Най- 
масовіший буде 12 квітня. В селах 
Юхимівці, Дельфінівці, де живуть 
колгоспники віддалених бригад, 
з'являться сквери біля школи, дитя
чих ясел, бригадного клубу. А в Ло- 
зуватому намічено посадити ком
сомольський парк.

О записах голови сільради Дмитра Га
сіцу було й такс: «Озеленити береги 
колгоспних ставків».

І це зроблять тозуватці під час квітне
вих недільників та суботників. Хлопці та 
Дівчата посадять над водою верби, на 
греблях — осокори, тополі.

Ще одна адреса, куди підуть лозуват- 
ці: до перших комсомольців, старих ко
муністів. У кожному обійсті юнаки та 
дівчата залишать молоді саджанці яб
лунь, черешень, груш. Такий буде дару
нок одного покоління іншому.

ВІД ІСКОР 
ВЕЛИКОГО ПОЧИНУ

Є в Лозуватому кілька обелісків: 
пам’ятники
М. В. 
йору 
який 
Бугу, 
село, 
пільниці. 
школи. То пам’ятник Іллічу. Сюди, 
до високих постаментів, під час ком
сомольських суботників і недільни
ків підуть найдостойніші — кращі 
колгоспні виробничники, комсо
мольські активісти. І там, біля теп
лого каменю обелісків, з'явиться 
ромен-зілля. І знову мальви, молоді 
ялини.

Групі молодих хліборобів доручено 
шефствувати над музеєм Архипа Маніти. 
Тут теж. Михайло Медаковський зі своїми 
друзями наведе порядок на подпір ї. Бі
ля цього великого цегляного будинку, 
якого зведено нещодавно за кошти кол
госпу, красуватиметься яблуневий сад. А 
осторонь, на кам'яній брилі — старень
кий трактор. на якому виїхала в поле ро
весниця Паші Ангеліної лозуватська 
тракториста Олександра Митрофанова.

Поки що комсомольці господа
рюють на центральній садибі артілі, 
біля Будинку культури, на стадіоні, в 
містечку тваринників та містечку 
механізаторів, на вулицях, в артіль
ному саду. Це здебільшого після 
роботи в полі, на фермах. На черзі 
— наймасовіші суботники і неділь
ники. Вони пройдуть під лозунгом 
підготовки до святкування 100-річ
чя від дня народження 
та піввікового ювілею 
України. '

Разом з лозуватцями 
дні вирішили сповна попрацювати, 
впорядковуючи свої рідні села, 
юнаки та дівчата Луполового, Мечи- 
славки, Синьок, Грушки, Даниловой 
Балки. В Ульяновці колони тих, хто 
вирушить на недільники, очолять 
робітники цукрозаводу, підприєм
ства, яке в перші роки свого існу
вання носило ймення нашого вели
кого вождя.

Невідомому солдату, 
Фрунзе, веїнам-землякам, ма- 
Леоніду Змєєву, москвичеві, 
загинув на березі Південного 
визволивши зі своїми бійцями 
А ще — обеліск дівчині - під- 

Найвеличніший — біля

М. ВІНЦЕВИЙ.
Ульяновський район

нраг.- 
члепів 

___ г____  __ Поли
рую і Г. Я. Ковальової, які 
вивчали стан пропаганди 
сільськогосподарських знані, 
у Голоианівській та Олек
сандрійській районних оріа- 
нізаціях, відзначалося, що 
ці організації в останній час 
поліпшили пропаганду сіль
ськогосподарських знань се
ред трудівників села, широ
ко використовують масові 
форми лекційної пропаганди. 
В ряді колгоспів і радгоспів 
створено постійно діючі лек
торії для роз’яснення мате
ріалів Жовтневого Пленуму 
ЦК КПРС, де з лекціями 
виступають голови 
пів, спеціалісти і передовики 
сільськогосподарського ви
робництва. Зокрема, активно 
пропагують сільськогоспо
дарські знання, матеріали 
Пленумів ЦК КПРС і ЦК 
КП України лектори первин
них організацій в колгоспах 
імені Чкалова, імені Каліиі- 
на, XX з’їзду КПРС. «Ро
сія» Головапівського району, 
імені Леніна (с. Протопонів- 
ка) Олександрійського ра
йону. В них господарствах 
члени товариства «Знания» 
не лише організовують ник
ли лекцій, а й науково-тео- 
регйчні конференції, тема
тичні вечори на сільськогос
подарські темп.

Однак у первинних орга
нізаціях колгоспів імені Ва- 
тутіна. «Мапк комунізму* 
Головапісського. імені Фрун
зе, «Заповіт Ілліча» Олек
сандрійського районів та де
яких інших пропаганді 
знань бракує глибокого, ма
сового характеру. Правління 
районних організацій та *х 
сільськогосподарські секції 
не налають необхідної мето
дичної допомоги лекторам, 
недостатньо залучають спе
ціалістів сільського госпо
дарства до роботи п това
ристві.

Виступаючі — ректор на
родного університету сіль
ськогосподарських знань < 
Ноаоукоаїнськоіо Р а •' о її у Г. г. І щепко, голова прав- 
ліпнії Маловнсківської ра
йонної організації товари
ства «Знання» Л. Ф- Пав
ленко, відповідальний сек
ретар обласної організації 
товариства М. І. Сичеяко та 
інші доповнили доповідачів, 
поділилися здобутками, вка
зали на недоліки, що мають 
ще місце в роботі това
риства.

Пленум прийняв відповідне 
рішення.

' « Родп-
Гончара не так 

застати о артіль- 
Нзрсшті, розшу- 

Та одразу и запн- 
правління дбає про 

фізичне виховання молоді.
— Ви краще і нашим фізкуль

турним «богом» зустріньтеся. 
А я можу повідомити, що в 
минулому році для спортсме- 

виділено 2.700 карбован-

ГОЛОВУ КОЛГОСПУ 
■ на* П. Лк Гончар;

й легко 
конторі, 
його. ~
як

Інтерв'ю з начальником розрізобудівельного 
«Кірозоградвуглебуд» Едуардом КРИ8АШОЗИМ 
го спеціального кореспондента з будівництва 
розрізу.

Коли їхати з Олександрії до ІІаиіаіві.и. ти 
здалеку побачиш у степу гори, що якимось 
чудом виросли серед рівнини. А ще впадуть в 
око ажурні стріли кранів і дивні металеві спо
руди, завбільшки з добрий будинок, і зра іу 
ж стане зрозумілим, що там, в степу, господа
рюють люди, що там іде якесь будівниц і во. І 
якщо з вами поруч освідомлена людина, як 
ось зараз зі мною, то ви через кілька хвилин 
будете знати, що то будується Морозівський 
вугільний розріз, один з найбільших на Укра
їні. Перший секретар Олександрійського міськ
кому комсомолу Ігор Урнцькиіі за професією 
інженер-гірннк. А тому вичерпнішої інформа
ції, ніж пін може дати, й не потрібно, і а 
все ж ми їдемо на будівництво розрізу, щоб 
зустрітися з начальником РБУ-2, яке веде бУ- 
дівшпітво цього вугільного гіі вігі а.

В конторі Е. Кривашова не застали. Ка
жуть. поїхав па розріз. Там знову відпо
відають — був Е. Крнвашов нещодавно, та 
поїхав. Дорога веде нас далі в розріз. Зараз 
якраз іде монтаж транспортно-відвального 
моста. На схилі працює крокуючий екскава
тор: будує трасу для вивезення з розрізу по
роди. Раз зачерпнув ковшем — і в кузов са
москида сиплеться п’ятнадцять кубометрів 
землі.

«КРАЗіі» геть розмісили дорогу. Мені стає 
жаль шофера Віктора, як подумаю, що йому 
доведеться добре попрацювати, щоб помити 
«газика»...

Вагончик диспетчерської стоїть на бслебні 
і весь двигтить під вітром. Шукаємо затишку 
за його непевними дощаними стінами. Тут як
раз головний інженер управління Д. Лоиат- 
ньов.

На дворі почувсл бас Е. Кривашова (началь
ник управління когось міцно відчитував), по
тім І він сам переступив поріг, привітався < 
шє- деякий час «відходив» під розмови, яка 
пула, маоуть. не зовсім ііриєміюю.

— >і пас слухаю...
— Едуарде Миколайовичу, до вас кілька 

запитань.
— Будь ласка.
КОРЕСПОНДЕНТ: Ви точно знаєте строки, 

п які заплановано здати в експлуатацію ву
гільний розріз? ’

F КРНВАШОВ: Строки нам визначені с>- 
ворІ. Цими днями u Олександрії 
спільне засідання колегій 
оеспхбліки — вугільної промисловості важко 
?0 машинобудування і 1"еіііаль"°пг"
нва Колегія зобов’язала здати розріз в IV 

кварталі цього року. Колегія вирішила також 
всі питання матеріально-технічного постачання.

справа за нами. будівельниками, 
завданим-і ми обов’язково справимося!

7 спер 
цим ..... _______ __ __ ...

КОРЕСПОНДЕНТ: Морозівський вуглерозріз 
буде одним з найпотужніших у республіці?

Е. КРНВАШОВ: Гак. 2 мільйони 750 тисяч 
тонн в рік вугілля — цифра, гідна подиву. 
Такий обсяг робіт забезпечить найновіша віт
чизняна техніка. виютовлена в Новокрама- 
торську. Цс цілий гірничо-розкривний комплекс 
продуктивністю 5 тисяч кубометрів на годину. 
В нього входиіь рейково-крокуючий роторний 
екскаватор, э також система передаточних 
транспортерів, транспортно-ітідиальний міст. 
Обробка вугільних уступів також буде прово
дці ись сучасними високопродуктивними ма
шинами.

КОРЕСПОНДЕНТ: Які труднощі відчуває
зараз ваше управління.»

Е. КРНВАШОВ: Кадрами будівнинпю за
безпечене повністю. Тут слід сказати спасибі 
і міськкому комсомглу, який близько займався 
цим питанням. Труднощі о іншому. З вини 
Мінважбуду до цього часу ми не одержали 
рейки та спецбр.с для будівництва підмос- 
тових шляхів. Думаю, що після колегії спра
ви підуть краще.

КОРЕСПОНДЕНТ: Яку участі, у будівництві 
вугільного розрізу бере молодь?

Е. КРНВАШОВ: Найбезпоссреднішу, хоч о 
основному на розрізі працюють кадрові робіт
ники. Комсомольці задають тон у механічних 
майстернях. Лій завжди можемо покластися 
на них — ніколи не підведуть. Секретар ком
сомольської організації Володимир ФІденко 
працює гірничим майстром дренажної діль
ниці. Молодий комуніст, член міськкому ком
сомолу Володимир Дусанюк працює бригади
ром с.чюсарів-лінійннків. Він один із кращих 
наших раціоналізаторів. Його схема удоско
налення земляного захисту в мережах 35 кіло
вольт застосовується у нас на будівництві. 
Цінна також пропозиція юнака в системі за
хисту вентилятора головного провітрювання 
шахти Після закінчення середньої школи 
прийшла на будівництво комсомолка Тетяна 
Токар. Тут вона виросла як кваліфікований 
робітник і зараз працює по четвертому роз
ряду.

Ініціативи пашим комсомольцям і в роботі, 
і у відпочинку не позичати. Цс вони своїми 
силами обладнали спортзал, а взимку зали
вали ковзанку і хокейне поле.

Немає сумніву, що багато з них залишать
ся працювати на розрізі, коли ми здамо його 
в дію. Вже зараз ключі до великого вугілля 
знаходяться в їх руках.

В. ТЙМОЦЬКІІИ.

Колгоспний Будинок культури — прикраса всієї Каві* 
буряіївкн. Це чи не найкраща споруда в районі. Зайшовши 
ч фойє. одразу збагнув, що тут господарюють ділові люд«. 
Біля вікон невеличкі шахові столики, навколо яких низеньж* 
стільці. На столиках шашки. Певно, тут учора допізна 
засиділися хлопці.

На дверях напис: єСпсртіївний зал». Там — гамірне! 
тренуються учні місцевої школи. Поряд із спортивним з«* 
лом невеличка кімната. То — «резиденція» Пилина Кага- 
нюяа, колгоспного фізорга. Розмовляючи з ним. роблю 
висновок, що цього хлопця, як кажуть, і хлібом не годуй, 
а давай о руки м’яч або ракетку.

— В селі після армії зустріли мене привітно. — розіїоаі-— В селі після 
даб Каганюк. — 
Пилип Максимо
вич на хорошу 
квартиру послав. 
Виділили зарпла
ту 65 карбован
ців. А потім ще 
20 добавили.

Новому фізоргу 
сподобався спор
тивний зал. Але 
там нічого не 
було. Одразу — 
до голови. Пора
дившись з ним. 
взяв гроші на придбання інвентаря. Купив гімнастичні дра
бини, перекладини, гирі, штангу, тенісні столи, спиргивні 
мати, шахи, шашки, волейбольні сітки, м’ячі Обладнавши 
спортивний зал. взявся гуртувати секції. І вже левдоезі на 
тренування приходило більше 109 молодих хліборобів. 18 
шахістів, 27 тенісистів. 22 волейболісти, 23 шашкісти. В 
секцію гандболістів записалось 27 колгоспників.

Скоро Пилип Каганюк вдіє мав і своїх активістів з числа 
кращих спортсменів. Цс — Василь Баранов. Дмитро Федо* 
топ. Леонід Зубков, Анатолій Безкровний, Марія Трепачо- 
па, Леонід Бородігов, Любов Альшанова. Вони стали гро* 
мадськими інструкторами.

Взимку фізорг вів заняття 
тенісистами, волейболістами, 
м’яча. Тепер на черзі старти

— Ось тільки велосипедний
ги, — зауважує Каганюк. —___ _____  __
Але не було спеціальних велосипедів. Тепер правління обі
цяє допомогти нам.

Пилип Каганюк — ще й секретар комсомольської органі
зації колгоспу. Мабуть, 1 не дивно, що всі 
артілі займаються спортом. Більшість Із 
розрядники.

А низовий колектив фізкультури знову 
секцію гандболістів колгоспний шофер 
привів свою дружину Валю. У бригадах, 
рені волейбольні команди. Це вже турбота н громадських 
інструкторів.

На"травень запланували колгоспну спартакіаду. Змагати
меться бригадні команди — футболісти, волейболісти, лег- 
коаїлеііі. На ній спартакіаді буде нуртовано команду, що 
візьме х масть у районних змаганнях.

Мета фізорга — домоїтнсь. щоб кожен молодий хлібороб 
був у низовому колективі фізкультури, загиртовупан своє 
здоров'я, підвищував спортивну майстерність...

т. зінчьнки, 
наш позаштатний кореспондент.
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П9яркь запитань про грип 
заступникові головного 
санітарного лікаря СРСР 
В. Ф. ПОПОВУ

— На протязі кількох ос
танніх місяців нам немало 
неприємностей завдав жор
стокий азіатський прише- 
леїіь — гднкоіігськнй грип. І 
тепер наших читачів ціка
вить: чи відступає грип?

— За зведеннями, які ми 
одержуємо (десять найбіль
ших міст інформують •. нас 
щоденно, решта — кожної 
п'ятиденнії), рівень захво
рюваності грипом до середи
ни березня майже по всій 
країні знизився до звичай
ного. Так що, можна ска
зати, ми розпрощалися з 
«Гонконгом».

— Очевидно, всебічний на

уковий аналіз пієї епідемії 
ще попереду. Ллє, певно, 
якісь висновки можна зро
бити вже сьогодні?

— Безумовно. По-перше, 
про характер, про тип гой- 
коптського грипу. Коли вчені 
Гонконга вилучили иірус 
нього грипу, виявилось, ЩО 
у принципі' це наш «старий 
знайомий» — «Л-2», вірус, 
що вже циркулював кілька 
років тому, і клінічна кар
тина «Гонконга» не була 
винятковою: висока темпера
тура, токсична дія па орга
нізм, головні болі, в’ялість, 
пневмонія як одне з частих 
ускладнень.

Але справа в тому, що ві
домий нам вірус «А-2» 
«явився» з деякими новими 
властивостями. В тому і 
підступність грипу взагалі, 
що його вірус дуже легко 
міняє свою генетичну струк
туру і кожного разу, подібно 
хамелеону, з’являється серед 
людей в новому вигляді.

Адже грип був відомий ще 
у давній Греції (у Гіппокра
та зустрічається опис цієї 
хвороби). З тих нір людство 
зуміло практично покінчити 
з куди страшнішими неду
гами — чумою, холерою, а 
грип, як і раніше, завдає 
масу неприємностей.

— Були повідомлення про 
те, що при імунологічному 
обстеженні у деяких людей, 
які народилися у минулому 
столітті і перенесли епідемію 
90-х років, у крові були ви
явлені тіла проти грипу 
«Гонконг». Чи не значить 
це, іцо тодішня епідемія бу
ла викликана тим же віру-

сом, що іі нинішня?
— Категоричні висновки з 

цього факту робити дуже ри
зиковано. І все-таки деякі 
вчені за робочу гіпотезу 
приймають припущення, що 
генетична мінливість вірусу 
грішу не безмежна, що існує 
лише певна кількість і пнів 
і активізуються вони з пси- 
пою циклічністю. Якщо 11СС 
це підтвердні вся, :тоді зав
дання боротьби з грипом 
значно спроститься. Треба 
буде пізнати закономірність 
цієї циклічності і створити 
набір вакцин проти кожно
го вірусу. А зарані перед
бачити пояпу грипу ми вміє
мо уже сьогодні.

— До речі, «Гонконг» — 
четвертий спалах грипу, 
який був зарані передбаче
ний. Яким чином робляться 
подібні прогнози?

— У Радянському Союзі 
існує Центр по грипу. Він 
знаходиться у Москві і має 
тридцять базових лаборато

рій па території всієї краї
ни. У лабораторіях постійно 
ведеться наукова робота, 
дані якої підсумовуються 
Центром. Гак, ще на почат
ку минулого року майже 
всюди був зареєстрований 
мінімальний рівень проти
грипозного імунітету у насе
лення. Отже, треба було че
кати підйому захворюваності 
грипом.

Практично цілий рік йшла 
Інгенснпііа підготовка до зу
стрічі цієї хвороби. У всіх 
республіках .областях, райо
нах були складені комплекс
ні плани боротьби з грипом. 
Воші передбачати виділення 
додаткової кількості транс
порту для ■ обслуговування 
хворих, розширення стаціо
нару для хворих на гріш. У 
всіх аптеках були організо
вані секції протигрипозних 
засобів. Крім того, Мініс
терство охорони здоров'я 
створило постійний запас лі
кувальних речовин, з якого

будь-який район на перше 
прохання одержує необхідну 
кількість препаратів.

Грип — хвороба «громад
ська», в тому смислі, що він 
культивується У місцях вели
кого скупчення людей. То
му восени, як тільки була 
одержана сиворотка проти 
«Гонконга», на багатьох ве
ликих підприємствах була 
проведена масова вакцина
ція. І іам, де це було зроб
лено, кількість хворих була 
у дна- іри ра ні нижче се
редньої. Всім дітям був вве
дений специфічний гамма- 
г.іобу.тіп, тому рівень дитя
чої захворюваності виявився 
невисоким.

— Чи є підстави для по
боювань, що за минулою 
хвилею грипу незабаром 
прийде ще одна?

—- Абсолютно ніяких. Ні
якої попої хвилі «Гонконга» 
(так само, як і будь-якого 
ІНШОГО вірусу грішу) не очі
кується.

КДІТ. Райдінг. Дар. Дерзкий. Броня. Ці слова зву- 
чать піднесено, велично. Може, тему, що батьки їх 

увібрали в себе силу і бадьорість степового вітру, 
красу степового бгзмежжя. Ну, як ти назвеш оцього 
красеня-скакуна, від ходи якого погляду не відірвеш? 
Хлопці знайшли таку назву — Порт-Саїд

Приз міста Улан-Батора, центральний приз міста 
Берліна, приз річки Кубані, кришталева ваза чехосло
вацького міста Пардубіце, приз імені Краснодар
ського краю, приз імені Варшави — цей список він
чає славу чистокровної верхової породи, яку виро
щують невтомні онуфрїївські кснярі.

У перших словах зоотехніка по конярству Костян
тина Костянтиновича Ончукова я відчув оту велику, 
справжню любов до скакунів

— Ви дивіться ж не переплутайте клички і заслу
ги, — ревниво зауважив зоотехнік.

І я повністю зрозумів те зауваження пізніше, коли 
побачив копітку роботу конярів. Вона починається 
тут, під Онуфріївною, в Камбур-

-лімці, у маточному відділенні.
У просторому загоні тонконогі, 

лякливі лошатка не підходять бід 
своїх поважних, спокійних мате
рів. А від усього табуна, незва
жаючи на їдку холоднечу, не від
ходить вартовий Микола Данило
вич Овечкін. Сьогодні він прихворів, і його змінила 
дружина, бо не можна кинути ні на хвилину без дог
ляду оцих веселих пустунів, вершники яких через 
кілька днів привезуть кришталеві вази і золоті при
зи з різних європейських столиць.

А як тільки Іван Андрійович Корчагін, Петро Тито- 
еич Попельнуха, Олександр Наумович Барлюк, Гри
горій Микитович Довгопол передадуть вирощений 
молодняк у тренвідділення, починається другий пе
ріод підготовки — формування скакунів. Саме туг, 
де трудяться ветерани конярства на Кіроноградщині 
Андрій Митрофанович Нечай, Василь Іванович 
Кутрак, Олександр Іванович Гришанов, Борис Олек
сійович Фірсов та багато інших, починається шлях до 
рекордів, до алюру, що красою, стрімкістю, вітром 
своїм полонить будь-кого.

Василь Цимбал і Володимир Головченко прийшли 
у тренвідділення після школи. І що ж покликало їх 
сюди? Якщо хочете знати відвертість хлопців — ро
мантика. Романтика сили, краси і швидкості, які ма
ють оці вороні, руді, темногніді красені.

У наших розмовах конярі не тільки розповідали 
про свої досягнення, вони підняли багато серйозних 
питань розвитку конярства, кінного спорту на Кіро- 
воградщині.

Відчувалося велике вболівання за радісну, але тро
хи підзабуту справу. І про те вболівання потрібна, 
мабуть, окрема розмова.

Овуфрпвський кілзавод.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 4 квітня. Перша 

програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Телефільм. (К). Н.35 — 
«Шкільний екран». Українська 
література для учнів 8 класу. 
•«Соціальні мотиви у творчості 
Марка Вовчка». (К). 12.10 —
Кіножурнал та художній фільм 
«Лазня». (Кіровоград). 16.50 — 
«Зерна досвіду». (Кіровоград). 
17.00 — Телефільм. (К). 17.35 — 
«Весна хліборобська». (К). 18.09
— Передача для дітей. (К). 18.30
— Спізае Явір». (К). 19.00 —
Першість СРСР з футбола: «Зо
ря» — «Уралмаш». У перерві — 
телеаісгі. (К). 20.45 — Телевізій
ний художній фільм. (К). 21.15— 
Естафета новіш. (М). 22.00 —

вітруРомантика

• ПІСЛЯ рейду «кп»

ПРОБЛЕМА
НАДУВНОГО ЧОВНА

В. ОЛЕКСІЄНКО.

Фото автора.

Наші оголошення. (Кіровоград). 
22.05 — Художній фільм «Лаз
ня». (Кіровоград). 23.00 — »Тіль
ки факти». (М).

Друга програма. 22.00 — «Клуб 
любителів віспі». (М).

СУБОТА, 5 квітни. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Теленошіші.
(М). 10.00 — Музична розва
жальна програма. (М). 10.30 — 

прогрес».
11.00 - 

,гг і (Мнко» 
лаїв — Петрозаводськ). 12.00 — 
«Здоров’я». Науково-популярна 
програма. (М). 12.30 — Для ді
тей. Лялькова вистава «Срібне 
копитце». (Чернівці). 13.50 — 
«Кіиолітспнс століття». Худож
ній фільм «Софія Ііеровськг . 
(К). 15.40 — Для школярів. «Лі
ра». (К). Іб.іи — Завтра День 
геолога. (К). 16.30 — «На мери
діанах України». (К). 17.00 —
Програма кольорового телеба
чення. (М). 18.30 — Телевізій
ний атлас народів СРСР.

«Науково-технічний 
'-■Вчені — селу». (М). 
Музичний турнір міст

«Туркменія». (М). 19.30 — Фес
тиваль багатосерійних радян
ських і зарубіжних телефільмів. 
«Затемнені вікна». 1 серія. (М). 
20.15 — Тсленовішп. (М).' 20.30— 
«Світ соціалізму». (М). 21.00 — 
Концерт старовинної української 
музики. (М). 22.00 — «Погляд». 
(К). 23.00 — «Вечірній Ленін
град». Концерт естрадної музи
ки.- (Ленінград). 24.00 — «Тільки 
факти». (М).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 4 квітня. 11.00 — 

Телевізійні вісті. (К). 11.10 —
Телефільм «Покликання». (К).
11.35 — «Шкільний екран». Ук
раїнська література для учнів 8 
класу. 
фільм
17.35 — «Весна
(К). 18.00 — Телефільми 
хлопчика й книжку» і «Дюймо
вочка»? (К). 19.00 — Футбол;
«Зоря» — «Уралмаш». ”’ " 
Телефільми НДР. (К). . .
Естафета новин. (М). 22.15 —
«Клуб любителів Пісні». (М).

(К). 12.10 — Художній
«Дівчина в чорному», 

хліборобська».
«Про

20.45 -
21.30 ~

23.15 — «Тільки факти». (М).
СУБОТА, 5 квітня. 9.00 — Гім

настика для всіх. (М). 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). 10.00— 
Музична розважальна передача. 
(М). 10.30—«Вчені — селу». (М). 
11.00 — Музичний турнір міст, 
(Миколаїв —‘ Петрозаводськ). 
12.00 — Передача «Здоров'я». 
(М). 12.30 «Срібне копитце». 
Лялькова вистава. (Чернівці). 
13.50 — ХудоЖиіи фільм .«Со
фія Псрозська». (їх). 15.40 —
Актуальний скрап. 16.10 — Завт
ра — День геолога. (К). 16.30- 
«На меридіанах України». (10. 
17.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.30 — Теле- 
ііт.час народів СРСР. «Туркмен
ська РСР»; (М).’ 19.30 — Від
криття наукової конференції 
«Музична культура України XVI 
— XVIII ст.». (К). 20.30 — Теле
візійні новішії. (М). 20.45 —
«Світ соціалізму». ,(М). 21.15 
Молодіжна програма «Погляд». 
(К). 22.15 —.Художній фільм
«Доживемо до понеділка». (К),

1 знову для тих, хто любіш, 
відпочити в недільний день за 
містом, ось-ось настане сезоні 

Але що робити тим. хто не 
має власного намета, рюкзака, 
надувного човна? В цьому ви
падку вам, безперечно, мають 
допомогти в будь-якому про
катному пункті. А їх у нас в 
області чимало. Цікаво, чим 
багаті вони тепер, під час всс- 
пяііо-літіїього спортивного се
зону?

Мені довелось побувати в 
прокатному пункті, що по ву
лиці Театральній у Кірово
граді. Кладовщик В. Медведе
ва показала порожню кімнату.

— Було тут 12 пар лиж, — 
сказа та. — Тільки випав пер
ший сніг — їх забрали. А від 
бажаючих взяти на прокат на
мети не можна було одбитися.

Влітку, звичайно, запити ще 
більше зростуть.

А ось інший випадок. Не 
вже в Новгородці. В райцент
рі почав працювати новий 
комбінат побутового обслуго
вування. Вирішено було виді
лити дві кімнати для збере
ження спортивного інвентаря, 
інших речей. ІЦо ж нині є на 
пункті прокату? Холодильни
ки, пральні машини в одній 
кімнаті. В другій відкрито го
динникову майстерню. Спорт
сменам нічого сюди заходніи. 
Директор комбінату С. Мічиу- 
ровськнй вважає, що хлопці

та дівчата поки що можуть 
обійтися без цих послуг.

Зовсім недавно виконком об
ласної Ради депутатів трудя
щих і президія облпроф.радн1 
зобов’язали обласне управлін
ня побутового обслуговування 
разом з обласним комітетом 
по фізичній культурі і спорту 
організувати всюди прокатні 
пункти, придбати для них по
трібну кількість спортивного 
інвентаря. Пункти оргаиізоі^| 
пі в райцентрах, її містах «б* 
ласті. В Кіровограді їх є де
кілька. Але запити спортсме
нів вони не можуть задоволь
нити в найменшій мірі.

Оце в «Спортивній газеті» 
було опубліковано інтерв’ю з 
міністром комунального госпо
дарства УРСР О. Г. Сдлівано- 
вим. Там підкреслювалось, що 
Міністерство комунального 
господарства ввійшло в коопе
рацію з Міністерством побу
тового обслуговування насе
лення і надає приміщення для 
прокатних пунктів при будии- 
коуправліинях, ЖЕКах.

В деяких будинкоуправлін- 
пях такі пункти намагались 
створити. Але належної під
тримки від адміністрації бу- 
диикогосподарстн ці пункти не 
відчувають,

М. Ш11 ГІН, 
інструктор обласного ко
мітету по фізичній куліг 
турі і спорту.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ О БЛАВТОУЧ КОМБІНАТ
ПРОДОВЖУЄ НАБІР

НА ЧОТИРИМІСЯЧНІ КУРСИ
ШОФЕРІВ І АВТОСЛЮСАРІВ

юнаків і Дівча т, щ о мають о є п і т у не 
нижче семи класів.

Навчаїїііч безплатне, зарахованим на курси пинлачує- 
ТІ.СЯ стипендія.

За довідками звертатися п Облавтоучкомбінат (вулиця 
Остропського, 6) і його актошколи у містах Олександрії, 
Новоукраїнці, Новомиргороді, Ульпповці, Долинсьній.

ДИРЕКЦІЯ КОМБІНАТУ.
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