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виконання комплексного плану по- 
роботи, підеищення майстерності 
вдосконалення бригадної форми 
виконати завдання перших чотирьох 
116-ї річниці з дня ваоедженчя
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знімну: в агітпункті Палацу 
Жовтня.

культури імені 
Фото Е. ГРИБА.

успішного використан
ня техніки і наявних ре
зервів.

М. ТРУМАНОВ.
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ПРОЛЕТАМ Вс7х КРАЇН, 'ЄДКАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

І ПОЧАВ ударну трудову 
R вахту нинішнього року ко- 
В лектив Олександрійської 

швейної фабрики. Маючи 
І на своєму рахунку над- 

шлаїюву продукцію, значна 
частина робітниць дала 
слово до ІІО-ї річниці з 
дня народження В. 1. Ле
ніна виконати 
в’ягіїрічкн. 11а

І
’ календарі більше як 
§ дівчат —-

■кварталу. А молодий 
муніст Ніна Рубав відкри
ла рахунок травня, Надія 
Горовсцька і Піна Соро- 

• куп — квітня.
> Економісти підприємства 
І визначили, що до Леїііп- 
| ськбго ювілею 40 робіг- 
|j ниць підприємства викопа

ють особисті п’ятирічні 
ж- завдання. Це стане мож- 
| лігвнм за рахунок оволо- 
Іі дішія суміжними профссія-

Зустрітії Ленінський 
ювілей високими іюказіїи- 
ка.мн у роботі — таку мсту 
поставили веред собою 
тваринники господарств 
Долинського ранову. Боїнг 
беруть підвищені соціаліс
тичні зобов’язання, з пер
ших днів року нарощую і ь 
виробництво продукції. 
Гак, працівники ферм кол
госпу імені Щорса падою- 
юіь но 5,9—6,0 кілограмів 
молока па коропу. А ком
сомолка Валентина Чижо
ва має ще вищі здобутки» 
одержує по 10 кілограмів 
продукції. Трудову ламу 
на »(єсть ювілею попа запер
шить чотнрнадцятикілогра- 
мовіїми надоями.

М. ФЕДОРОВ.

Ціна 
2 неп.

Соціапістичні зобов’язання комсомольсько-моло
діжної бригади монтажнинів телестудійної апаратури 
Кіровоградського заводу радіовиробів (бригадир 
Світлана Попова, групко/лсорг Валентина Конюх) 
па 1980 рік.

Завдання десятої п'ятирічки наша бригада виконала 
до 7 жовтня 1979-го — другої річниці Конституції 
СРСР і нині працює б рахунок лютого 1981 року. Тру
диться за «олімпійським» розкладом, адже колектив 
підприємства виконує почесне замовлення для Огім- 
піади-80.

Напруженим буде для нас 1980-й: готуємось бєіо- 
мими трудовими дарунками зустріти 110-у річницю 
з дня народження В. І. Леніна, XXVI з їзд КГіРС. Зва
живши свої можливості, беремо на ленінський рік 
такі соціалістичні зобов'язання:

— за рахунок 
ліпшення якості 
членів бригади, 
організації праці 
місяців року до 
В. І. Леніна;

— на честь XXVI з’їзду КПРС виконати річне зав
дання до 7 жовтня—третьої річниці Конституції СРСР;

— план підвищення продуктивності праці перевико
нати на 3 проценти;

— всю продукцію здавати з першого пред явлення;
— за рахунок удосконалення технологічного про

цесу зекономити 5 ніпограмів припою;
— подати і впровадити у виробництво 4 раціоналі

заторські пропозиції з економічним ефектом не мен
ше 1000 карбованців;

— п'яти членам колективу підвищити свою квалі
фікацію;

— підтвердити звання бригади комуністичної праці.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНО І ПРИЙНЯТО 
НА ЗБОРАХ БРИГАДИ.

КЛУБ МОЛОДОГО ВИБОРЦЯ

ж

Навередо.чні Нового року 
в Палаці культури ім.ені 
/Ковтни заводу «Червова 
зірка» засвітився яскравий 
вогник агітпункту виборчої 
дільниці 37/3. 11а нього що
дня поспішають агітатори, 
виборці, паші активісти. До 
їхніх послуг підшивки цент
ральних газег, журналів, до
відники тощо.

Щодня загін агітаторів 
.(близько согпі чоловік), у 
червоних кутках цехів і гур
тожитків, у бібліотеках і 
клубах проводить бесіди, 
політівформації, читає лек
ції. Цей загін, як багатого
лосий пропагалдпе г, несе в 
•желейні аудиторії світло 
мудрої політики вашої пар
тії, торжество ідей радян
ського сьоюдеппя.

І дуже приємно те, 
паш актив поповнюють 
леді працівники ІДС0Л 
ного фронту. Це КОМеЦ-ге 
ці, працівники ПадйуіШІ 
тури імені ---- * 11
ча масовим
Нслюбіша, музиканти Лари
са Шевченко, Олександр 
Протає та інші.

В основному вони прово
дять заходи у заводських 
гуртожитках, де мешкають 
молоді червонозорівці. Тут 
УЙПІШНО діє молодіжний 
«луб «Ентузіасти п’ятиріч
ки». Зустрічі з передовика
ми виробництва, розповіді 

. про кращі заводські колек
тиви, ветеранів праці — сто
рінки засідань цього клубу.

і іевммушепо проходи> ь
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відділом 'Ганя

вечорн-зустрічі із кандида
том у депутати Верховної 
Ради УРСР, кавалером ор
дена Леніна, токарем дру
гого м е х а 11 < ;скл адальио го
цеху «Червоної зіркії» Люд
милою Василівною Черно
тою. Про її трудову біогра
фію, громадську діяльність 
розказують молодим завод
чанам і пропагандисти на
шого агітпункту.

Щодня в затишній кімпаїі 
Палацу культури імені 
Жовтня з 12 години дня до 
21-ї вечора чергують гро
мадські активіст. 1 все ж, 
говорячи добре слово па ад
ресу комсомольців-прона- 
іапдмСтів, я пс можу замов
чати і того факту, що пра
цівники завкому комсомолу, 
«Червоної зірки» ще нечасті 
гості нашого агітпункту. 
Більше, того, навіть на тих 
молодіжних «вечорах трудо- 
р.ОЇ' сланії, Які організовують 
’йрвоіїріорівські культпра
цівники, не завжди можна 
побачити вожаків завод
ської комсомолі!'. А хотілося 
б, щоб саме вони були іні
ціаторами подібних масових 
заходів, щоб їхній неспокій 
втілювався у цікаві справи.

Вогінгк нашого агітпункту 
горітиме яскравіше, коли до 
напруги його буднів під
ключаться напруга ентузіаз
му комсомольців заводу, їх
нє творче горіння, їхіиі мо
лода енергія.

В. ПАРАСЕННО, 
завідуючий агітпунктом 
виборчої дільниці 37/3.

ПО-ПЕРШЕ
Чекали їх довго, з ве- 

терпіипям.
Нічого так не чекають, 

як канікул. Весняні (за 
літні мова окрема), осін
ні. зимові — які найкра
щі? Важко сказати. Бо 
кожні хороші по-своєму. 
1 все ж зимові особливі. 
Ще б пак! По перше, пай« 
довші. По-друге т- ново
річні! По-ірсгє — зі СЦІ- 

кгом (правда, не завжди, 
і все ж...).
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Повідомляють
кореспонденти
«мк»

легендарнии
14 січня минає 60 років 

з Дня народження Герся 
Радянського Союзу, на
ціонального Героя Фран
ції В. В. Перина.

Цікаві заходи, присвя
чені цій даті, влаштовую
ться в Бобринецькому 
сільськогосподарсько м у 
технікумі, де навчався 
В. Порик — бесіди про 
життя і діяльність леген
дарного героя, уроки 
мужності, спортивні зма
гання, читацькі конфе
ренції. Спеціальний ку
точок відкрито В КІМН6ТІ- 
музеї бойової слаєи тех
нікуму. Т. КУХТІН.

Оцінку дають
глядачі

На хормейстерському, 
хореографічному, ремн- 
сгрсьнсму відділеннях і 
вдділенні народних ін 
струглентів Олександрій
ського культосвітнього 
училища відбувся захист 
дипломних робіт. Прохо
див він не так, як зав
жди. Випускники навчаль
ного закладу звітували 
одночасно і перед члена
ми комісії, і перед гляда 
нами —працівниками під 
присмств і установ міста.

Першими зі своїм лип 
ломиим доробком — лея 
цієї«; концертом «Натхнен
ність, краса, грація» — в 
Буднику культури елек
тромеханічної о заводу 
хисту нили хореографи.

Про історію хореогра
фічного мистецтва, його 
сьоюдсиня і проблеми 
розповіла викладач Оль
га Степанівна Лаг^н. 
Схвально зустріли гляда
чі. члени комісії тайні 

Перервана пісня» і 
«крок у безсмертя», по
становку яких здійснили 
і-ннуєнніщі Бплеитіліп 
Мала та Ірина Ніколпєва. 
Свої роботи дівчата при
святили пам’яті мілій- 
ського патріота Віктора 
Хари і радянського ном- 
єомольця Анатолія Мерз
лота, який загинув, ря
туючи хліб від пожежі.

Глядачам сподобалася 
лекція концерт. Вони ви
словили побажання зро
бити захист дипломних 
робіт перед численною 
аудиторією традиційним.

В. МИНОЛЕБКО.

Перемогли
господарі

В Олександрії відбув
ся юнацький турнір із 
баскетболу на приз двічі 
Героя Радянського Сою
зу Л. К. Кошоеого.

У змаганнях
участь команди Крим
ської, Чернігівської,
Львівської, Херсонської, 
Полтавської областей, 
міст Києва і Олександрії

Спортсмени були поді
лені на дві підгрупи, пе
реможці яких і розігра
ли приз. У фінал вийшли 
команди Олександрії та 
Херсонської області. На
ші хлопці, вигравши 
матч, із рахунком 47:43, 
стали першими волода
рями почесного призу 
двічі Героя Радянською 
Союзу П. К. Кошового.

М. ВЛАДОВ

КА-НІ-КУ-ЛИ!

НАЙДОВШІ£»»

Вулиця квітне усміхне
ними обличчями. Якийсь 
малюк везе санки, а за 
ним уже біжать двоє 
довгов’язих хлопців. Ех, 
прокататися б! Можна? і 
ось хвацікалрійка па чо
лі із зніяковілим, але 
щасливим малюком мчить 
по снігу. Усміхаються пе
рехожі, регочуть дівчата, 
вчорашні задаваки із па
ралельного класу, і ніхто

не дивується, бо всі зна
ють — канікули.

Когось чекає цікава 
книга, спеціально від
кладена до канікул, чи 
г.люиіка, стомлена від 
байдикування, хтось... Та 
чи мало справ піші у 
школярів?

А ввечері запалює різ
нокольорові вогні красу- 
пя-ялнпка на плоті. І 
оживають звірі під
розкішною кроною. 1 бу- 
/■:ч:і)ЧК;і перетворюються 
у казкові тереми, а Дід 
Мороз із Снігуронькою, 
зда< гися. зараз зійдуть .-

її

Повідомляють 
кореспонденти 
TÄPC, РАТАУ

захисник кеталу
МІНСЬК. Звичайне скло 

Г.с помогло білоруським 
ученим розробиі и оригі
нальний спосіб зміцнення 
металевих деталей трак
торів «Беларусь», комбай
ни КСК-100 та інших ма
шин.

У запропонованому ни
ми методі відцентрового 
припікання сталевого не 
іхшлса склоутворюючі ре 
чог.или відіграють роль > 
цементу. і захисної со
рочки. Плавлячись і обво, 
лікаючн крупині сталі, 
скло надійно захищає її 
поверхню від окислення. 
Новий метод дав змогу 
відмовитись від пикорм- 
стапня захисно-відновних 
середовищ і вакууму які 
значно здорожували ви
робництво.

Винахід білоруських 
учених знайшов широке 
застосування в промисло
вості. Вів дає можливість 
економити сотні тонн ко
льорових металів і лего
ваних сталей. Строк 
служби деталей, які про
йшли склообпсбну. збіль
шується п 2 5 3 рази.

автомат
МОСКВА. Спеціалісти 

механізували одну з тру
домістких операцій на 
птахофабриках, яка вима
гає особливої акуратнос
ті. — укладання в тару 
лець.

Нову автоматичну лі
нію створили у всесоюз
ному ВД1 електрифікації 
сільського юсттодарства. 
Автомат-унладач може 
обслуговувати до 45 ти
сяч курей-несучок і зі
брати н тару без пошкод
жень п'ять тисяч яєць, за 
юдину, сортуючи вродук- 
иі«' за розміром:

Нова професія 
лазера
ХАРКІВ, Чутливо влов

лювати найменші зміни б 
чистоті повітря иад про- 
₽.-,ксловит» підприємства
ми «навчили» лазер учен» 
Харківського гюяітехні«|- 
його інституту.

Частинки пилу або га
зу. які їютрагілянугь.у -по 
ле його зору, залеж»<1 нЩ 
їх концентрації, ‘зміню
ють яскравість світіння 
променя, що і фіксуєтьхя 
особл нвимн пристроям П, 
Ионий прилад нвілЬняс 
санітарні служби • від 
склалнм:-:. лабпрарсорцнх 
досліджень проб ппоітря.

Ін . *с *' с

АСТРАХАНЬ. Співро
бітники каспійського НДІ 
рибного господарства не 
здивувалися, ноли в їхні 
сіті попала далекосхідна 
кета. Факт в.длову цієї 
цінної лососевої риби ще 
раз підтверджуйсь успіх 
трирічного енспериїйснту 
по акліматизації о Каспій
ському морі далеиосхід 
них риб.

Проблема за^лй.ніія 
Каспію новими ’ нйд&мн 
промислопих риб вппикАя 
недавно і зв'язана з зрос
лим засоленням морд. 
Першим випробувачем- 
иовоеелом і с гала далеко
східна кет« Як яомевйлн 
контрольні улови, 
добре прижилась на 
кому місці. Непогано 
пеміс переселення

вона 
ПО
ЯС-

. ___ ______ Нв
Каспій інший првшелець 
з Далекого Сходу — пс- 
т.інгас. На експеримен
тальному рибозаводі рос 
те перше потомство цієї 
риби.

»«worry і разом з галае^^| 

ливою дітворою »»їдуть 
кататися у розмальова- — 
ппх сапках, запряжених к 
маленьким поні. Аж pan* К 
том з’являються справ»- І 
ні Дід і Спігуревьна, і ве- П 
сслоші тривають уже з їх к 
участю. *

А тим часом у облає- 
кому Палаці піонерів па- к 
рядно одягнені глашатаї 
сповіщають про печаток | 
новорічного к з р»а налу 
для сі ;> ршокласш ж і в

О. РУДЬКС, 
десятикласниця.

м. Кіровоград.
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ТОВАР
Безперечно, товарів ° більшеї Однак,

пускається з року в рікМ979 р.) Пленум 
говорилось на листопадеігому 1 асОртименту все 
ЦК КПРС, наші вимоги до якості і -є н підприєм- 
суворіші. Це факт, що Д^гто?Гще продовжують 
ства, особливо легкої іНДуСТрІ> Одним тільки
випуснати недоброякісну проду Ц-^^ Дзиро6и на 
швейним фабрикам торгівля по _ Р не тільки
десятки мільйонів карбованців. Збитки не т 
матеріальні, а й моральні...

ЛИНЕМ

ПРОПАГАНДИСТ 
І АГІТАТОР —
П'ЯТИРІЧЦІ

Старанно готуються до громадсько-політичної 
атестації учаснини Ленінсьного заліку «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — у життя», слухачі політгуртка 
«Конституція розвинутого соціалізму» головного 
підприємства Кіровоградського виробничого швей
ного об’єднання. Найбільше турбот зараз у членів 
атестаційної номісії — заступника сенретаря комі
тету комсомолу Віри Вразовсьної, пропагандистів 
Г. П. Сідун та В. В. Олексієнко... Вони готують слу
хачів до звітів перед колективом.

На знімках: члени атестаційної комісії про
водять співбесіду з Світланою БОСОЮ, швачкою 
цеху К? 5; одна з нращих слухачок комсомольсько
го політгуртка Віра МАЛЕНКО.

Фото В. ГРИБА’.

вина у цьому 
хто визначає по- 

піїт, робить замовлення про- 
0мнсловості. Виступаючи на 
«листопадовому (1979 р.)
«Пленумі ЦК КПРС, това- 
« риш Л. І. Брежнєв говорив: 
й «Прямий обов’язок торгів- 
й.іі—значно активніше ппли- 
»ваги на виробництво, добп- 
«датись від промисловості 
« тих товарів, які справді ііо- 
йтрібпі споживачеві, опера- 
«тивпіше маневрувати ре- 
» сурсами».

шадюїзд
Для практичної , 

моги ■ учасникам 
«Пропагандист і , 
тор — п’ятирічці» облас
на методична рада з пи
тань комсомольського ло- 
уііткавчанпя створила на
вчально-методичний агіт
поїзд.

Серед його учасників— 
члени обласної методич
ної ради, викладачі кіро
воградських вузів, ху
дожники, іііженери-дп- 
'зайнерн, комсомольські 
'працівники. Розроблено 
тематику консультацій та 
лекцій, з якими виступа
тимуть досвідчені май
стри слова. Художники, 
інженери-дизайнери до
поможуть пропагандис
там обладнати куточки, 
кімнати, кабінети комсо
мольського прлітпавчан- 
ня, виготовити стенди, 
плакати, діаграми, таб
лиці.

Методичний поїзд ви
рушить у райони області 
на 3—4 дні. У перший 

р день його учасники про- 
[ водитимуть семінар-кон- 

'Сультацію, де йтиметься 
Г; про методику ПІДГОТОВКИ 
5. пропагандиста до занять, 

про те, ЯК Йому ВНКО- 
■ рнстовувати у своїй ро- 
’ боті елементи педагогіки 
І і психології, про екоио- 
1 мічне обгрунтування со

ціалістичних зобов’язань 
слухачів тощо.

Потім відбудуться за
няття в групах у формі 
індивідуальних консуль
тацій та бесід. Заплано
вано відвідування члена
ми методичного поїзда 
первинних комсомоль
ських організацій.

Перші виїзди методпо- 
їзда — в січні

О. КАСЯНЕНКО

І

Д0І10-

РУХ> 
агіта-

Багато комсомольських 
організацій підприємств 
торгівлі правильно розу
міють свої завдання у 
розв’язанні даної пробле
ми. Не перший рік «про
жектористи» Жовтневого 
району Москви допома
гають збагачувати асор
тимент товарів. У магази
нах району (а тут, на Ле
нінському проспекті сто
лиці, розташований, на
приклад, великий універ
маг «Москва») проводя
ться «виставки неходо
вих товарів». Відвідувачі 
цих виставок — праців
ники легкої промисло
вості — впізнають на 
стендах власну продук
цію.

У співдружності зі спів-

З ДЖЕРЕЛ ти багату творчу спад
щину видатних педагогів 
усіх часів і народів, зна
йомитися з досвідом міс
цевих учителів-новаторів, 
щоб глибше пізнати 
складності педагогічної 
науки, все найкраще з по-

ПЕДАГОГІКИ
«Він віддав серце ді

тям, а нам, дорослим, 
своїм колегам за профе- родової практики 
сією, залишив мудрі й --------
добрі поради. Пам’ятай
мо ж про них». Цими 
рядками, присвяченими 
В. О. Сухомлииському, 
відкривається літопис 
студентського клубу, на
званого ім’ям відомого 
радянського педагога. 
Створений на історично
му факультеті Луцького 
державного педагогічно
го інституту імені Лесі 
Українки, він уже увось
ме прийняв до своїх лав 
поповнення — першокурс
ників вузу.

— Цілі й завдання клу
бу, — розповідає його 
організатор, кандидат пе
дагогічних паук Л. П. Фе
дорук, — визначено ста
тутом, розробленим са
мими студентами: впвча-

сією,

КА-НІ-КУ-ЛИ!

і засто
сувати в своїй майбут
ній роботі. 'Пені творчі 
контакти налагодились у 
нас із ГІавлнською се
редньою школою па І\і- 
ровоградщниі, де багато 
років працював В. О. Су- 
хомлинський.

ІІа засідання клубу за
прошуються викладачі 
інституту, колишні ви
пускники вузу, вчителі 
шкіл міста і навколишніх 
сіл. Не буває байдужих 
при обговоренні студент
ських рефератів. Тут же 
влаштовуються диспути, 
педагогічні читання, ог
ляди новинок літератури 
з питань наукової педа
гогіки.

3. ЛАВРЕНЮК, 
кор. РАТАУ.

® робітниками Держстандарту 
«молоді працівники торгівлі 
йрайону (кожний із них ово- 
Йлодів спеціальністю браке- 
Йра) не пропускають у про- 
»даж виробів низької якості і 
«добиваються зняття їх із вн- 
«робшщтва, оновлення асор- 
« ти.менту.
Й У тому ж Жовтневому ра- 
«ноні столиці «прожекторпе- 
«тн» встановили: майже 40 
«процентів покупців виходять 
«із магазину без покупок, бо 
«пропоновані товари пс від- 
Й повідають моді. Комсомол»- 
йські активісти встановлюють 
»контакти з 
« прискорюють
«моделі від демонстраційного 
«залу до торговельного.
« Яскравий приклад твор- 
« чої ініціативи, самодіяльпис- 
«ті — робота молодих пова- 
йторів виробництва і сфери 
Йобслуговування Львівської 
Й області. Воші першими у 
Й країні виступили з іпіціатп- 
» вою створення системи на- 
»скрізпого контролю за якіс- 
«тю. Відомий досвід наскріб- 
« них бригад у Тирасполі* 
Й В останні роки все часіі- 
« ше можна зустріти за пр.і- 
«лавкам конструкторів і тех- 
« пологів, модельєрів і худож- 
Йпикій підприємств. Воші 
Й приходять до магазину, щоб 
Й «віч-на-віч» і.; покупцем ви- 
й ЯСШІТІІ, що йому ' потрібко.

модельєрамн, 
проходжешія

Та чи ж можливо кожній 
фабриці встановити прямі 
зв’язки із сотнями, тисяча
ми дрібних торговельних то
чок, відправляти їм товар 
маленькими партіями?! - 1а 
тут не тільки контейнерів — 
вагонів не настачиш, а щоб 
стежити за суворим вико
нанням усіх замовлень, впо
ру ставити ЕОМ.'.. А коли 
ще і фабрика, і магазини, 
розташовані в одному міс
ті? Тоді неминучі розчару
вання — плаття і модне, і 
гарне, але ж «півміста у та
ких ходить».

Одне з принципове 
важливих завдань удоско
налення господарської о 
механізму — поліпшення 
зв’язків торгівлі з про
мисловістю. При цьому не 
слід забувати великих оп
тових баз. На жаль, ця 
важлива ділянка роботи 
ще не привернула необ
хідної уваги комсомоль
ських активістів, які взя
лися встановити шефачео 
над торгівлею.

Досвід показує: там, де цс 
зробили, досягнуто хороніпх 
результатів. Наприклад, 
Московській 
вельній базі
Тут па вирішальних 
ках приймання і видачі то
варів за ініціативою коміте
тів ВЛКСМ створені комп
лексні комсомольсько-моло 
діжпі бригади, які налаго
дили ділові контакти із ком
сомольсько-молодіжними ко
лективами постачальників і 
суворо стежать за якістю 
виробів, своєчасно доводять 
до виготовлювачів претен
зії, побажання працівників 
роздрібної мережі. Так роз
вивається і набирає сили 
рух комсомольців і молоді“ 
під девізом «Зроблено від
мінно — продано відмінно!» 

і’ нашій країні будується 
багато крупних універмагів, 
торговельних центрів. Воші 
є солідними партнерами за
водів і фабрик. Наприклад, 
найбільший у країні Челя
бінський торговельний центр 
підтримує зв’язки з десят
ками промислових підпри
ємств. Саме тут завершує
ться ланцюжок наскрізних 
бригад, який починається на 
суміжних підприємствах. 
За _ ініціативою комітету 
ВЛКСМ один із відділів 
центру був перетворений у 
комсомольсько - молодіжну 
фірму «Гарантія». Вона 
реалізує тільки продукцію 
наскрізних, постійно вивчає 
попит населення.

на
оптово-торго- 
Цеіггроспілки.

ДІЛЯН-

1980 року ------- і

«Дитячий світ» щороку ВСІЙ- 
НОВЛ'Ое близько 200 Д0ВІО- 
строкових господарських 
договорі« із прямим посіа- 
чанням товарів на його ад
ресу. Перевага надається 
договорам багатосторойлім, 
у результаті здійснення 
яких не’ буде на кого кива
ти: «Суміжники підвели...» и

Договори співдружнос. іЙ
укладаються не тільки між» 
фірмою і підприємствами, а» 

. п між колективами цехів» 
фабрик і-секцій магазині і.» 
Таким чином, партнери г.о« 
соціалістичному змаганню Й
знають один одного в облич Й 
чя, завжди в курсі всіх« 
справ і вживають оператив-« 
них заходів щодо усуненняИ 
недоліків.

Забезпечити «зелену вули-Й 
і цю» новим товарам відмін-Й 
і иої якості — важливе зав-« 
; даиня молоді, яка працює вй 
. торгівлі. Зауважимо, однак,« 

що потреби паші багато» 
гранні, а перелік товарів,» 
що’ випускаються в країні,® 
нараховує близько мільйона® 
видів виробів. Планувати« 
«зверху» все до гвіздка — й 
справа трудомістка, а голов. Й 
не—не потрібна. Не випад-И 
ново товариш Л. І. Брежнєв» 
у виступі ‘на листопадовому» 
(1979 р.) Пленумі ЦККГ1РСИ 
підкреслив: «...треба, щоб» 
виробництвом товарів шп-» 
рокого вжитку значно більш ж 
грунтовно, а головне — ^,І:’» 
ціатнвно, займались місцева« 
промисловість, споживча ко-« 
операція. Ради та їх постій-й’ 
лі комісії. Це дасть можлч-й 
вість краще, ефективніше вп-Я 
користовуватн місцеву си
ровину, особливо у віддале
нії?; районах».

Використати осі мож
ливості для додаткового 
випуску необхідних това
рів, знайти резерви допо
можуть молоді депутати 
Рад, народні контролери, 
«комсомольські прожекто
ристи». Комітети ВЛКСМ 
можуть поцікавитися, чо
му, скажімо, у краї, де 
розвинута деревообробна 
промисловість, не випус
каються дитячі меблі і за 
ліжногл для малюка треба 
їхати в інше місто. Чому 
на місцевих металооброб
них підприємствах не ви
готовляють таких госпо
дарських «дрібниць», як 
совки, лопати і т. п.?

1

IIукладаються не тільки між» 
фірмою і підприємствами,- »«ZX г»/мі"гі?памп ПОХІ|*5^1! П.Ж

Істотппм вкладом у даль-1 
ший розвиток торгівлі може! 
стати зацікавлене відношен
ня комітетів комсомолу ДО] 
розв’язання таких проблем,; 
як збільшення частки фасо-| 
ваипх товарів на підпрпєм-| 
ствах харчової, м’ясної і мо
лочної промисловості, ви-1 

• пуск тарн-обладпаиня для І 
універсамів. Необхідній І 
комсомольський контроль за< 
впровадженням нових зраз-; 
ків торговельного устатку-1 
вання.

Зараз у торгівлі трудиться; 
немало кваліфікованих спе
ціалістів, ініціативних лю
дей.- Комсомольські органі
зації повинні допомогти їм 
добитися чіткої взаємодії з 
промисловістю, повніше за
довольняти запити радян
ських людей. '

І
-J

Уже цільна днів у 
дззоник не сповіщає 
блискуча дошка так 
учнів нашвидкоруч вивів на ній: «Привіт, ‘канікули!»- 

«Вітрила» поцікавилися, як школярі прозодять с 
відпочинок у Кіровоградському Палаці піонерів. 
тільки-но відкрився Всесоюзний тиждень науки, техніки 
і виробництва для дітей та юнацтва. Сюди прийшли по- 
чаткуючі авіа-, судно-, автомоделісти обласної станції 
юних техніків, члени гурткіз багатьох шкіл міста. їм бу
ло цікаво познайомитися із творчістю своїх росеснинів 
продемонструвати власні досягнення, взяти участь у вік
торині «Атомоходу «Ленін» — 20 років».

Тут же, на святі. кореспондент «Вітрил» зустрісся із 
членом збірної команди Унраїни із судномодельного спор
ту, учасником літньої (1979 року) Спартакіади народів 
СРСР, дев’ятикласником СШ N. б Андрієм БРАЖКСМ, 
Він розповів:

— Не подумайте, що канікули для мене лише суцільні 
розваги, спання по 12 годин на добу, читання детективів 
Я дуже радий, що зараз мопсу досхочу займатися кон
струюванням нової швидкісної, керованої по радіо мо
делі судна. Скоро почнуться змагання судиомоде.чістіз 
області, до яких треба неабияк готуватися."

. — Андрію, але ж нанінули є канікули. І ти, напевне, 
вільний час проводиш не тільки в майстерні? *

— Звичайно. І з цікавим зустрічаюся щодня. Вже встиг 
Подивитися кінофільм. «Вікінги •, побував на вечорах ві д
починку у школі та в Палаці піонерів... Дуже люблю му
зику. Сам граю на гітарі н шкільному вокальпо-інс іру- 
мєнтальному ансамблі «Листопад». А репетиції нині про
водимо у мене вдема.

“ БОРИСОВА.
Андрій БРАЖНО 

Л. КРАСНОВОЇ

шкільних класах — тиша. Веселий 
про початок або кінець уроку, 
і залишилася нестертою. Хтось 

вЛривіт, канікули!»

Т.
На знімках: чия машина ноаща? 

демонструє власну модель.
Фото

піонерів,



„молодий КОМУНАР**
ВІ

б цьому переко-

Сімнадцять ком
сомольців області, 
переможці респуб
ліканського _ кон
курсу «Майстри 
завтрашнього дня», 
за путівками бюро 
міжнародного мо
лодіжного туризму

5 січня 1980 року

КА-НІ-КУ-ЛИ!

КЛИЧЕ

зау важення, що 
не завищи є озна- 

інтелекту 
розуму.

СПОМИН
ЯРО БОЛГАРІЮ

«Супутниіс* Кіровоград
ського обкому комсоглолу 
наприкінці минулого року 
побували в братній Болга
рії. .Сонячною дружбою бу
ли осяяні зустрічі в містах 
Габрово. Пловдиеі, Плевені, 
Русе і Софії.

Надовго запам'ятаються 
кіровоградцям музей Геор
гія Димитрова, величні па
м’ятники воїнам-визволите- 
лям, російським і радян
ським полководцям, вулиці, 
на яких історія залишила 
свої негаснучі автографи.

Дружні потиски рук, щи
рі усмішки, пісні, знайом
ства — такою згадувати
муть Болгарію молоді тру
дівники сільського госпо
дарства Кіровогпадщини.

Ф. ГОНЧАР.
На знімках: знаме

нита Шипиа; хвилина мов
чання біля могили радян
ських воїнів у Пловдиві.

Фото автора.

З стор,

ВІТЕР
ШАРІВ

Канікули! Приємнішого 
слова для школяра нині, 
мабуть, не придумаєш. 
Бо канікули — це і по
дорожі. Бо в Новому ро
ці десятки автобусів, по
їздів із малими пасажи
рами відправились із Кі
ровограда в дорогу.

Учні сільських шкіл об
ласті вирушили на турис
тичному поїзді у захоп
люючу мандрівку по За

кавказзю. Вони побува
ють у лермонтовських 
місцях, на чорномор
ських курортах. А школя
рі Маловискіаської СШ 
№ 3 та кіровоградських

сква, Новоросійськ, 
та, Калуга, Брест... 
над 4 тисячі школярів ни
ні «на колесах».

У новому році Кірово
градське бюро подоро
жей та екскурсій вперше 
приймає у себе гостей. 
До нас уже приїхали 
школярі з Новосибірська, 
Кемерово, столиці брат
ньої Башкирі? — Уфи. 
Гості ознайомляться з 
обласним центром, по
бувають на хуторі «На
дія», у Павлиській школі 
імені 3. Сухомлинського, 
музеї Чайковського і 
Пушкіна (м. Кам'янка 
Черкаської області), на 
гідроелектростанції іме
ні 50-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції (м. Світло- 
водськ).

І до редакції, І в бю
ро подорожей та екскур
сій ПИШУТЬ і дзвонять 
старшокласники. Ціка
вить їх одне питання: «Чи 
можна вирушити з подо-

II 
II
II
II

На знімку: новоси
бірські старшокласники — 
гості Кіровограда.

Фото В. ГРИБА.

рож тим, хто ще не встиг 
цього зробити!» Відпові
даємо: звичайно, можна. 
Якщо зітер мандрів кли
че вас, приходьте. Ви 
зможете поїхати на два— 
три дні у Черкаси, Пол
таву, Вінницю, Кишинів, 
Київ, Запоріжжя, Дніпро

петровськ — словом, ку
ди ви тільки не зможете 
поїхати!

Г. ЮР’ЄВ.

шкіл №№ 9, 15, 19 відпо
чиватимуть на туристич
ній базі «Новий Афон» у 
Абхазії. Триста юних ту
ристів беруть участь у 
круїзі по Чорному морю 
о*Д Одеси до Батумі на 
теплоході «Адмірал Нз- 
хімов». Учні середніх 
шкіл Олександрівни від
почивають нині у Баку, 
Новгородки — у столиці 
Радянської України міс- 
ті-герої Києві. Перелік 
цей можна продовжува
ти. Тому назвемо найго
ловніші маршрути: Мо-

БАТЬКО ЗРОБИВ ДОЧЦІ ЗАКИД: «.ТИ НЕ 
ВМІЄШ ЖИГИ...» СКАЗАВ І ЗАТЯТО ВЗЯВ 
СЯ ВЧИТИ, ЩО СЛІД ВИГІДНО ВЛАШТО
ВУВАТИСЬ У ЖИТТІ. ДОЧКА НЕ СИРІШ 
НЯЛА ЦІЄЇ ТЕОРІЇ. І ВИНИК КОНФЛІКТ. 
СУТЬ НОГО НЕ НОВА. ГОРЕЗВІСНЕ ЕГОЇС
ТИЧНЕ ВМІННЯ ВЛАШТОВУВАТИСЬ ТАК, 
ЩОБ ЖИТИ ДЛЯ СЕБЕ, ВСЕ РІДШЕ 
СХРЕЩУЄ МЕЧ ІЗ ПОТРЕБОЮ ЖИТИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ДОБРА. І МОЖНА БУ- І 
ЛО Б ІІЕ ВИНОСИТИ КОНФЛІКТУ НА ШИ- 1 
РОКИЙ ЗАГАЛ. ЯКБИ ДОЧЦІ НЕ БУЛО 
ВСЬОГО ВІСІМНАДЦЯТЬ, ЯКБИ БАТЬКО 
НЕ ПРАЦЮВАВ... ПЕДАГОГОМ, БІЛЬШЕ 
ТОГО — ЗАЙМАВСЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЄЮ 
УЧНІВ. АЛЕ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ.

О ГОДОМ Алісов ска- 
же:

— Можливо, й злетіло 
з вуст щось подібне. Я 
жарій, знаєте, люблю. 
Але тс, що людина з 
дипломом за своїм інтс 
лектом, розвитком стоїть 
на щабеііь вище звичай
ної, — 
нашій.

Па 
диплом
кою високого 
чи великого 
миттєво народився новий 
«афоризм»:

— Дипломований ду
рень все одно розумні
ший дурня без диплома.

Грані моралі
на

тували дівчину від згуб- І 
ного впливу міщанських ! 
настанов Алісова. Чита- 
•її» певне, по встигли за
бути ще художнього кі
нофільмі' «Розиграш», 
пам’ятають і актора та 
режисера кінострічки — 
Володимира Меньшова, 
для якого це був дебют. 
Ось що розказав моло
дий кінорежисер журна- - 
лісту І. Гамаюнову:

«Я вирішив вступати до 
театрального вузу сам. 
Захопився цією ідеєю і 
вирішив. Вступав чотири 
роки. Після кожної не
вдачі мої друзі і знайомі 
дивилися на мене як на 
такого, що злегка звих
нувся з розуму. Але я 
сам обрав свій шлях. І то 
му з кожною невдачею 
зосереджувався на своє
му бажанні іце більше. Я 
працював на заводі, по 
тім на шахті, потім був 
моряком, але моє зверх- 
завдання завжди було зі 
мною. Ці роки дали мені 
чимало — саме тоді я вн 
робив у собі необхідні ри
си характеру. Відчув 
причетність скою до пра
ці тих людей, з якими 
трудився пліч-о-пліч. 1 
розвинув у собі почуття 
відповідальності.

Саме з досвіду само
виховання виніс я переко 
нашія: людина не має мо 
ральиого права звинува
чувати обставини, мікро
клімат навколо себе, ви 
правдовувати себе обста
винами...»

Схожим шляхом до 
мети пішла 1 Раїса. І як
що їй довелося дати бій 
хибним переконанням 
батька, то й тут вона не 
стала самотньою. В цій 
боротьбі стали поруч 
друзі-студійці...

О ПРИВОДИТЬ мо 
лодь до «Ноктюр

ну»? Любов до театру. 
Для того, щоб стати сту
дійцем, існує одна єдина 
вимога — захоплення те 
атралышм мистецтвом.. 
Що дає молодіжний те
атр? Окрім виснажливих, 
репетицій, наполегливої 
роботи, прикрих невдач і 
п’янких радощів перемог 
над собою -- нічого ін
шого. Навіть костюми та 
декорації доводиться ро
бити фактично з нічого, 
своїми руками.

А що скажуть про 
самі студійці?

Відповімо словами 
бітника Олександра
«Студія дає можливість 
за рахунок власного до 
звілля приносити людям' 
радість, піднімати їм на
стрій..» Оце єдина наша 
«вигода».

До своїх ровесників, 
мета життя для яких — 
бути корисними людям, і 
потяглася Рая Алісова. 
У «Ноктюрні» її зрозу
міли, тут вона знайшла 
підтримку, довір’я. їй 
доручають ролі, у неї ві 
рять, як в акторку, 1 це 
додає дівчині сил впев 
ноно йти до мсти. Поча 
ток зроблено: • Рая не 
спіткнулась у своєму 
першому випробуванні 
па вірність своїм ідейним 
переконанням. 1 цс го 
лопне! Бо за цим наслі
док: дівчина — лауреат 
обласної театральної вес
ни, володар призу за 
краще виконання жіно
чої ролі серед самодіяль
них акторок...

Що ж протиставить 
усьому цьому Алісов?

ІО. ДМИТРЕНКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ: З 
етичних міркувань пріз
вища героїв публікації та

ПОЗАМИНУЛОГО ро- сить цікаво він розповів, 
ку Рая Алісова за- як важко йшов до цієї 

мети:
— £Цо н говорити — 

часи були не ті. Грошей 
під час навчання не ви
стачало, заробляв сам. 
Але вивчився, і вчився 
добре. Диплом є. Робо
та є... Керівництво задо
волене...

Ось так... «І робота є>. 
А чи за покликанням? «1 
керіияшш задоволені». 
Бо ніхто з них таї; і не 
зрозумів, не розгадав, що 
у людніш за душею. Чо
му, скажімо, вона» так 
часто повторює одну на- на вимушена була від- 
сторожуючу фразу: - * -■ —

— Це мене не стосує
ться.

Не раз чули її в учи
лищі, в районному відді
лі народної освіти, де ра
ніше працював Алісов. 
Не звернули уваги. Ні
хто, крім дочки, яка вдо

ши членом уряду; заслу
жила повагу і довір’я на
роду депутат Верховної 
Ради УРСР, робітниця 
Л. В. Чернера... 
кою, титанічною 
письменника і 
звеличив себе 
Горький. Життєві універ
ситети, які «закінчував» 
він, під силу далеко не 
кожному.

Диплом ніколи не буї; 
самоціллю для В. І. Лені
на. З відзнакою закінчив
ши університет, він від
мовився від блискучої 
кар’єри і став на нелег
кий, сповнений втрат, 
безкомпромісної бороть
би шлях професійного 
революціонера...

«Якщо немає мети, не 
робиш нічого, і не робиш 
нічого великого, якщо 
мета нікчемна», — ска
зав у свій час Д. Дідро.

Отак. 1 якщо знайде 
ться у Алісова послідов
ник — отакий собі хит
рий чоловік у новенько 
му костюмчику з сірою 
душею, то йому слід зро 
бити серйозні висновки з 
цієї історії. Адже постій 
ні «жарти» Алісова, на
полегливе. прагнення па: 
вернути дочку на шлях 
«істинний»', не тільки не 
допомагали їй утверди
тись першими своїми 
кроками в житті, а іі ста
ли спробою підірвати ві
ру дівчини г. ссбс, у пра
вильність обраної мети.

Паша повсякденна 
дійсність, паш, радян
ський спосіб життя, вря- назву студії змінено.

кінчила десять класів. 
Училася добре. Пробува
ла вступити до театраль
ного інституту. Не вдало
ся. Передчуваючи непри
ємні розмови вдома, там 
же, в Харкові, дівчина 
влаштувалася па завод. 
Та за станом здоров'я 
змушена була повернути
ся додому. Стала працю
вати піонервожатою в 
одній із міських шкіл, а 
вечорами поспішала до 
театральної студії «Нок
тюрн*. Не забувала й про 
підготовку до вступних 
екзаменів.

Але й наступного року 
Раї не поталанило. Вона 
знову ке стала студент
кою театрального інсти
туті'. 1 тоді батьків 
терпець увірвався зов
сім. В одній з наступних 
розмов про вміння жити 
Рал раптом відкрила для 
себе батька у двох різних 
ролях. Одну він грав па 
роботі, в’стосунках із ко
легами, учнями. Був пі 
бито людиною з передо
вими поглядами та 
переконаннями, вислов
лював правильні думки... 
Вдома ж ставав тим, ким 
був насправді.

Якось у короткій 
перечці Рая почула від 
Володимира Дмитровича:

— Я ставив собі мету; 
мати диплом, свій буди
нок, машину, і досяг цьо
го. А тії? До чого праг
неш ти?

Дочка не знайшла, 
що відповісти. По-перше, 
її вразила сама мста 
батькового життя. І по- 
друге, його скептичне 
ставлення до її здібнос
тей і нахилів.

Дальшу ж «програму* 
Алісова дочка знала. Ос
новні постулати «теорії » 
чітко вкарбувались у 
пам’яті. «Людина без 
диплома — не людина», 
«Робітникові соромйо 
йти містом тому, що він 
робітник», «Чим ТІІХІІШ) 
людина живе, тим вигід
ніше» і т. д... Па іцастя, 
запам’ятавши ці «афо
ризми», дівчина все ж 
знайшла сили не тільки 
не сприймати їх, а й ак
тивно виступити проти;

Розмовляємо з Алісо 
вим. Невисокого зросту, 
міцно збитий, симпатич
ний зовні чоловік з доб
ре поставленим учитель
ським голосом говорив 
про мету в житті. Воло
димир Дмитрович обме
жив її цього разу здо 
буттям вищої освіти. До

су-

Почувшн цс, вже ІІІ 
мить не сумніваєшся, що 
її інші, згадувані прикла
ди подібних суджень, на
лежать Алісову.

Що ж, хибність його 
точки зору на життя уже 
давно доведено і на сло
вах, і на ділі.

...Людина зі справж
нім характером та, що з 
одного боку ставить собі 
суттєво змістовну мету, і, 
з іншого боку твердо до
тримується цієї мети, то
му, що її індивідуаль
ність втратила б все 
своє існування, якби во-
•*»* LUVIIM ТҐ 1/*

мовитись від неї. Не І і 8 
в гонитві за дішло- 

повсякден- 
наиолеглп-

в гонитві 
мом, а в 
ній нелегкій 
вій праці здобув визнан
ня уславлений бригадир 
тракторної бригади двічі 
Герой Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталов, став-

них висловлювань удома.
Коли я процитував Во

лодимиру Дмитровичу 
наведені вище його до
машні «постулати», він 
розсміявся:

— Нс говорив я тако
го. Невже ми, 
люди, можемо говорії ги 
про цс всерйоз?

У тоіі момент я пошко
дував, що цих слів не чує 
Рая.,*Проте їй не в диви
ну 
цтво. Якось 
готував виступ 
учителями. Між 
піим, мова в 
йшла про професійну орі
єнтацію підлітків. Випад
ково Рая поцікавилася 
змістом. Правильні, ду
же правильні, актуальні 
думки. І дочка не втрії 
малася:

— Яке ти маєш мо
рально право говорити 
про цс людям? Адже це 
не твої переконання. Ти 
ж тільки вдаєш, що роз 
діляєш їх!

Алісов відмахнувся.
— Всі так живуть. Ти 

просто нічого не розумі
єш і не вмієш цього по 
мічати...

Раніше дівчина знала 
тільки з книг та з уроків, 
відчувала, що не можна 
отак запросто, одним ка 
хом перекреслювати все 
хороше, світле в людях. 
Тільки знала. Та з нагро
мадженням, життєвого до
свіду знання переросли в 
переконання, і розчару
вання в батькові пере
росло в душевну рану, в 
активний протест...

дорослі X

Коліт- 
працею 
людини 
Максим Це

ро 
В.:

подібне дсорушші-
Алісои 

перед 
: мі
нному
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Ще раз
про грип

корст- 
період 
вірусу

Навряд чи яка-небудь 
хвороба може супернича- 

I ти з грипом щодо швид- 
! кості поширення. Під чає 
І епідемії у нашій країні 

хворіють грипом від 13 до 
16 процентів усього насе
лення.

Збудник грипу — най- 
дрібніший мікроорганізм— 
вірус, який розмножується 
на слизових оболонках 
верхніх дихальних шляхіз. 
Людина заражується при 

І вдиханні збудника, який 
І знаходиться в найдрібні- 
I ших крапельках слини та 
І слизу хворого. Ці крапель- 
і ки поширюються на від- 

стань до 3-х метрів при
5 розмові, чханні, кашлі, 
ї Грипом можна також за- 
і; разитися і через речі, яки- 
I ми користується хворий 
Г (носова хустка, рушник, 
І посуд та ін.), тому, що яи- 
| ділений з організму збуд- 
!’[ ник гине не зразу.

При григ.і дуже 
« Ний інкубаційний
i (час від попадання
в в організм до виникнення 
|і захворювання) — від кіль- 
ї кох годин до одного—двох 
(і днів. Хвороба починається 
З раптово: головний біль. 
І особливо б ділянках лоба і 
'і надбрівних дуг, запаморо-
ii чення, біль у м'язах та су- 
і- ґлобах; температура ті »а 
І підвищується до 37,5—38,5 
к градусів, а інколи і вище, 
і| загальна слабість, пору- 
| шення сну.
І У багатьох хворих буває 
І запалення слизових обс- 
| лонок дихальних шляхів, 
І тільки воно виникає не з 
І самого початку захворго- 
| рання, а на другий—третій 
І день. Появляються болі 
І при ковтанні, чхання, ке- 
!{ жить і кашель, ІНКОЛИ ЄЯЬО- 
8 зотеча.
І Грип звичайно триває 
І недовго. На третій—п’ятий
6 день температура спадає, і 
І хворий поступово одужує, 
і якщо не буває ускладнень. 
І Грип послаблює захисні 
І сили організму, тому і під 
І час захворювання, і після 
І зниження те/лператури мо- 
1 жуть виникнути різні тяж- 
| кі ускладнення. У дітей 
І раннього віку частим і нс- 
|і безпечним. рецидивом є 
І запалення легенів, 
І же початися еже 
0 дні захворювання. 
З не менш частим і 
І ним ускладненням 
І гнійне запалення 
8 нього вуха. Грип небезпе :- 
І ний тим, що, ослаблюючи 
і організм, він нерідко при- 
| зводить до загострення 
« тих захворювань, на які 
!і людина хворіла раніше, 
і особливо у літніх людей.
І За даними статистики, 
ї більше 80 процентів зе-
5 хворювань на грип припа- 
| дає на осінньо-зимовий 
в період. Якраз у цей час 
І знижується несприйнятли- 
І вість до даної хвороби, 
І здобута раніше, та й ін- 
[: фенційні властивості віру

сів теж змінюються. Особ
ливістю сьогоднішньої епі
демічної ХВИЛІ € стрімке 
розповсюдження захво
рювання, причому воно 
охоплює всі вікові групи 
населення.

На жаль, медицина поки 
що не має засобів, які мог
ли б повністю захистити 
людину від грипу. Щеп-

яке мо- 
Б перші 

Іншим, 
серйоз- 
грипу £ 
серед-

лення лише знижують рі
вень захворюваності. Од
нак слід відзначити, що 
вже розроблена грипозна 
вакцина, яка з успіхом 
пройшла випробування в 
місті Ленінграді і в До
нецькій

Які ж 
ального 
рейтеру 
тою уникнення, поширення 
вірусного грипу серед 
здорових людей?

Дуже велике значення в 
профілактиці захворювань 
взагалі і грипу зокрема 
має загартування організ
му. Діти й дорослі, які 
займаються спортом і вод
ними процедурами, хворі
ють значно рідше. Холод
не, вогке повітря, протяги, 
викликаючи переохолод
ження тіла людини, сприя
ють виникненню грипу. 
Тому на підприємствах та 
в установах необхідно лік
відувати всі ці фактоси, 
поліпшити роботу опалю
вальної системи тощо. 
Слід також пам'ятати, що 
в дитсадках і школах уна
слідок тісного контакту 
між малюками, створюю
ться умови для епідеміч
ного спалаху захворюван
ня грипом. Ось чому слід 
щодня перевіряти здо
ров'я дітей та персоналу, 
щоб не допустити хворих 
у дитячі заклади. Крім цьо
го, у школах і дитячих за
кладах потрібно якомога 
частіше проводити провіт
рювання та вологе приби
рання приміщень. Здоро
вим дітям слід більше ча
су проводити на свіжому 
повітрі.

Гіри перших ознеквх за
хворювання хворого необ
хідно негайно ізолювати в 
окремій кімнаті або відго
родити ширмою і виклика
ти лікаря.

Ні в якому разі не слід 
займатись самолікуван
ням — воно лише шко
дить. У приміщенні, де 
перебуває хворий, треба 
щодня проводити вологе 
прибирання, ВІДЧИНЯТИ
кватирку 3—4 рази на 
день.

їжа хворого повинна бу
ти висококалорійною і лег
ко засвоюватися. Рекомен
дується більше вживати ві
тамінів, особливо вітамі
ну «С». Хворому слід да
вати теплі напої — чай з 
лимоном, малиною, липо
вим цвітом,- соки, киселі, 
морси. Посуд та носові 
хустки хворого треба обо- 
в язково кип’ятити з до-

, данням соди.
Не можна під час хво

роби виходити на роботу. 
Треба уникати відвідувань 
знайомих, а також магази
нів. кінотеатрів, ринків.

Тим, хто доглядає 
рих, слід пам’ятати 
захисні пов'язки, які 
ко зробити з 4—5 шарів 
марлі. Такі маски мають 
носити під час епідемії 
грипу працівники громад
ського харчування, торгів
лі, транспорту, комуналь
них установ та ін.

Тільки в спільній бо
ротьбі медичних працівни
ків і 
можна 
ренню епідемії грипу.

М. МОЛОДЧЕ НИ О, 
лікар-епідеміолог ебл- 
санепідемстанцИ.

області.
заходи індивіду- 
та загального ха- 
треба вжити з ме-

хво- 
про 
лег-

всього населення 
запобігти поши-

КА-НІ-КУ-ЛИ!

і

Фотоетюд І. КОРЗУНА.Коли немає уроків...

*

-і

З веселим Буратіно і 
добрим лікарем Айболи
том, симпатичною Черво
ною Шапочкою і кумедним 
Незнайкою зустрілися учні 
молодших класів на свиті 
казок, що відбулося у Ком- 
паніївському районному 
Будинку піонерів. А сьо
годні старшокласники міс
цевої десятирічки завіта
ють до молодих виробнич
ників райсільгосптехніки, 
де ближче познайомля
ться з професіями слюса
ря, /леханіка, шофера, 
електрозварника.

Учні Ноесосотської вось
мирічної школи Олександ- 
рівського району органі
зували і провели конкурс 
не кращий малюнок на те
му: «Ліс зимовий».

Першою в огляді на кра
ще декламування поетич
них творів про В. І. Леніна 
стала четвертокласниця 
Вищеверещацької СШ Ла
риса Лушпай.

ДИТЯЧИЙ
КІНОФЕСТИВАЛЬ

В області проходить ди
тячий нінофссткеаль
«Здрастуй, Новим рік!»

Сяс ялинка, лунають ве
селий дитячий сміх, пісні... 
Канікули. Жовтенята і піо
нери прийшли до свого 
улюбленого кінотеатру 
«Мир» (м. Кіровоград), до 
вчора відбулися вео-лі 
карнавали, концерти ху

дожньої самодіяльності 
учнів шкіл № 6, 
№ 13 та /лузичиої 
№ 1. Опісля Дід 
подарував дітям 
шення на фільм-казку «Зо
лотий годинник». Старшо
класники організували за-

Валерія 
Чайковського

Па турнірі зі снортввиої 
ГІМП2СТИКН, що відбувся в 
Чернігові, зустрілися пред
ставники дванадцяти міст 
України, Російської Феде
рації і Білорусії. Своє 
вміння тут демонстрували, 
спортсмени 1967 року на
родження і молодші. Були 
тут і вихованні кіровоград
ських тренерів Володимира 
Шарова і Олега Яровші- 
сьхого. Учень спеціалізова
ного спортивного шостого 
класу Кіровоградської- СШ 
№ 16 Валерій Чайковськпй, 
виступаючи за програмою 
першого спортивного роз
ряду, у сумі багатоборства 
набрав 103,8 бала і стяв 
абсолютним переможцем 
турніру.

В. ШАБАЛІН.

Перший серед 
дванадцяти

М і ж и а род ш і й м ол оді ж- 
ішй турнір із класичної бо
ротьби три дні проходив у 
Алма-Аті. В ньому взяли 
участь близько трьохсот 
атлетів. Студент факульте
ту фізичного виховання 
Кіровоградського педаю- 
гічпого інституту імені 
О. С. Пушкіна кандидат у 
майстри спорту Олександр 
Ушаков (його тренує 
М. Бондар) серед два
надцяти спортсменів, Ялі 
мірялися силами у важкій 
ваговій категорії, зайняв 
найвищу сходинку п'єде
сталу пошани. •

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

№ 27, 
школи 
/Лоро з 
запро-

хоплюючий конкурс 
знаете би кіно?»

Б Устиніосьному кіноте
атрі імені Осипова діти в 
рамках кіноклубу «Два сві
ти — дві юності» перегля
нули кінокомпозицію «Кі
нокамера викриває імпе
ріалізм, расизм, апартеїд ’, 
до якої ввійшли хронікаль
но-документальні фІЛЬА/И 
«І все-таки я вірю», «Па
лаючий континент», «За 
вашу і нашу свободу», «Та
ка молодь».

Б Олександрійському ди
тячому кінотеатрі імені-

Периюго травня вчора 
відбулася прем'єра худож
нього фільму «Син чемпіо- п 
на». Учні шкіл міста взяли 
участь у новорічних кіно- 
ранках і вікторинах.

8 січня в кіровоград
ському кінотеатрі «Комсо
молець» відбудеться тема
тичний кінопоказ, присвя
чений 36-й річниці визво
лення Кіросоградщини від 
фашистів. У його програ
мі — фрагменти з фільмів 
про бої за Правобережну 
Україну та кінокомпозиція 
«Хвилина мовчання».

’МОЗАЇКА

ЄСМІНЦІ ТІЛЬКИ
Морська прикмета гово

рить: жінка на борту 
бути біді. Правда, існує 
протилежна думка, яка 
викладена у відомій арії: 
«Бет жешцнн жить пельз» 
на свете»... Схоже, що де
хто у військово-морському 
флоті США вирішив усу
нути цю «суперечність». Як 
повідомила «Вашіпгтоп 
пост», один із чинів, від
повідальний за спеціальну 
програму «жінка па морі», 
заявив, іцо 1983 року 
чверть офіцерського скла
ду па 63 військових судках

ЖІНКИ
буде замінена жінками. 
Поки що ж представниці 
слабкої статі па амери
канському флоті станов
лять 19 процентів. Недав
но ремонтне судно «Вул
кан» здійснило перехід »3 
ІІорфолка (штат Вірдхи- 
нія) в Середземне море. 
Капітан Девід Стефферул, 
який інспектував корабель, 
доповів: «Я відвідав кора
бель у Генуї, і на мій по
гляд, без жінок команда 
не змогла б виконати та
кої великої роботи».

(АПН).

Кроно д и з в 
рідко розмио- І 
жуються у не- І 
волі. Проте в 
столичному 300- | 
парку Швеції з 
яєць вилупи-.1 
лось 12 зубатих 
малюків.

Фото 
АП—ТАРС.

І
І

ДРУГА .ПРОГРАМА.
— Новини. 10.15 «Івап-ч-
царевич. Сірий Вовн то ін
шії-. Лялькова ’ вметана.- 
11.15 — Худ. телефільм
«Торішня кадриль?. 12.25 - 
«Доброго вам одоооа’я»,-•, 
15.45 — Повніш. 15.55 
Д.чя малят. «Срібний давімо- , 
чок». 16.25 • «10Т80» Юні
техніки ЙИЙІШ В Інституті 
кібернетики ’ АН УРСР. 
17.00 — «Адреси досвіду?- 
Тваринницькі комплекси 
Дніпропетровщини. 17.30 ■
Муз. фільм. 18.00 — «Депг» 
яз днем». (К-д). 18.15 -- Те
лефільм. (К-ДІ. 18.30 —: 
«Екран заброшу«’-4. <К-д)- 
19.00 ■— «Актуальна каме
ра». 19.40 — Худ. телефільм

. «Квартет «Гвашіері,». 1 «•-«’•-_
рій. 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Худ. телефільм «Квартет^- 
«Гпариері». 2 серія. Но на“ 
кінченій — Певним.

І

І

У середині листопада, 
прибувши поїздом із Одеси 
в Москву, англійська го
лубка Прігцілла відпрайй- 
лась до себе на батьківщи
ну літа’ком Аерофлоту.

У березні минулого року 
Д. Маркус, який мешкає 
па околиці Одеси, виявив у 
себе у 'голубнику незна
йомку. По кільцю па лапці 
гості він визначив, то цей 
спортнвно-воштовнй голуб 
прилетів до Одеси з Англії. 
Піхто не фіксував часу ви
льоту і прильоту голуба, 
тому невідомо, як швидко 
Прісцілла подолала 3000 
кілометрів. Гостя досить 
швидко звикла до свого но
вого житла і російського 
імені Голубиа, через деякий 
час стала вилітати в сад.

Влітку минулого року поїш 
привела потомство. Тим 
часом її потій господар 
списався зі своїм англій
ським колегою. Той подя
кував одеському голубів
никові і попросив Д. Мар
куса відправити птаха на
зад.

Агентство преси Новішії 
організувало відправку 
птаха, а англійська радіо
мовна корпорація Бі-бі-сі 
— телепередачу про ньо
го. Так що незабаром не
звичайна мандрівниця Прі- 

," і появиться 
телеглядачами у дн- 
передачі «Блю Пі-

сцілла-Голубка 
перед
ТЯ’ІІЙ
тер».

С. ТРОФІМЕНКО. ■
(АПН). І

ПОГОДА

Вдень 5 січня но області 
і в м. Кіровограді перед
бачається хмарність, ко
роткочасний сніг, хуртови
на. Вітер північний, 9-М 
метрів на секунду. Темпе
ратура повітря но області 
0 5 градусів, по місту 
0—2 градуси морозу, з но- 
ішжеишім у кіпці дня по 
області до 5—10 градусів, 
но місту — до 6 8 граду
сів морозу.

Видимість у хуртовшії 
200—500 метрів.

6—7 січня передбачав" 
ється хмарна з прояснен
ням погода, місцями слаб
кий сніг. Вітер західний, 
5-—10 метрів на секунду- 
Тсмпература повітря вночі 
7—12 градусів, вдень З 7 
градусів морозу.
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