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У КОМСОМОЛЬСЬКИХ шеренгах
Кіровоградщини уже 110 ти- ГАЙДАМАКА,

сяч юнаків і дівчат. Армія енту- перший секретар обкому ЛКСМУ, 
зіастів, невичерпний резерв пар- делегат XXIV з'їзду Комуністичної 
тії, зачинателів багатьох, вартих 
захоплення справ. Єдиним кроком 
прямують вони навстріч XXIV 
з’їздові Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, а сьогодні, у 
день початку роботи XXIV з’їзду 
Компартії України, у доброму 
темпі вийшли на проміжний фі
ніш.

Останні місяці молодь жила 
змаганням на честь партійних фо
румів, глибоко вивчала проект 
Директив по новому п’ятирічному 
плану, — в колгоспах і радгоспах, 
на промислових підприємствах і них крилах творчості, 
будовах, показуючи ідейну пере- вості, дерзання линуть у

конаність, політичну зрілість. Як 
не згадати сьогодні тих, хто запо
чаткував передз’їздівське трудове 
суперництво, — комсомольсько- 
молодіжну зміну екскаватора К-300 
з Бандурівського вуглерозрі
зу, молодих тваринників колгоспу 
«Мир» Гайворонського району, 
бригаду токарів Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів 
та багатьох інших, які підхопили 
патріотичний почин і на невтом- 

винахідли- 
день

прийдешній. Як забути те, що іні
ціатори в ході змагання ділом 
підтвердили право на першість. 
До прикладу, бандурівські екска
ваторники на чолі з машиністом 
Олексієм Мовчаном ще на по
чатку січня виконали зобов’язан
ня на честь з'їзду — видобули 
п ять тисяч тонн вугілля.

Молодь області гаряче підтри
мала почин колективу МОСКОВСЬКО
ГО автомобільного заводу 
Ленінського комсомолу — 
вести 17 квітня Всесоюзний 
ник. На нього вийдуть всі: 
своє робоче місце, чи на 
устрій МІСТ І СІЛ. Робітники 
дня працюватимуть на заощад
жених матеріалах і сировині.

(Закінчення на 2-й чор :.
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У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP
Утворення виборчих округів по виборах до Верховної Ради УРСР

підставі статті 21 Конституції 
S/PCi? і статей 25 і 26 «Положення 
про вибори до Верховної Ради 
Української PCP» Президія Вер

ховної Ради У PCP Указом від 12 
березня 1971 року утворила в 
республіці 484 виборчих округи 
по виборах до Верховної Ради 
УРСР восьмого скликання.

Напередодні ПІД 'ІДУ А® 
КіПм» де.тгіатів XXIV іґіідУ 
Комуніст нчнні партії Украі- 

ніш кореспондент :«уст- 
оіпсв :» одним із іічх — 
Гюіна'іпром комсомольсько- 
„„црдіашої тракторної 
іржали*. к<»и«*'У ‘Зоря 
комунізму» Ноиоархаш?ль- 
к”осо району, лауреат«»«
ЇА-мії Ленінського комсомол 
увдріфЕМ МОТОИІИМу

Указ надрукований у «Відомос
тях Верховної Ради Української 
PCP» та в газетах «Радянська Ук
раїна» і «Правда Украины»,

ДО комсомольських
110000-й комсомолець 
червонозорівець ЛАВ

ГОВОРЯТЬ ДЕЛЕГАТИ XXIV З'ЇЗДУ КП УКРАЇНИ

ВЕЛИКА
І

— Василю Івановичу, як сприйняла 
ваша бригада проект Директив XXIV 
з’їзду КПРС»

— Проект Директив глибоко вивчений 
механізаторами. Його обговорили на 
зборах бригади, агітатори Ольга Пав
лівна Аркуша, Василь Данилович Скалі- 
венко провели бесіди за темами окре
мих розділів. Накреслення партії на но
ву п’ятирічку вселяють впевненість у то
му, що народне господарство гаранто
ване від будь-яких випадковостей. Особ
ливо радісно знати нам, що сільське 
господарство одержить більше міне
ральних добрив і нових, досконаліших 
машин.

— Яка ж відповідь механізаторів ва
шої артілі!

— Ми взяли підвищені зобов’язання 
на 1971 рік. Обіцяємо зібрати з гектара 
не менше 46 центнерів зернових, зокре
ма пшениці — 44 центнери і кукурудзи 
в зерні — 70 центнерів. Цукроаих буря
ків передбачається одержати 400 цент
нерів з гектара.

—• Наскільки ви готові до весняно- 
польових робіт?

— Повністю. Ми звернулися до всіх 
механізаторів республіки із закликом 
позмагатися за право підписати трудо
вий рапорт комсомолу України XXIV 
з’їздові КП України і XXIV з’їзду КПРС. І 
перемогли і? цьому змаганні. Та й зау-

важу, вони, ці роботи, вже й почалися. 
Рільники прозели раннє весняне під
живлення озимини. На гектар посівів 
внесено по півтора центнера мінераль
них добрив. Види на врожай хороші. 
Озимина в доброму стані. Та й чом би 
їй поганою бути? Восени на гектар зер
нових внесено по 4,5 центнера міне
ральних добрив, до ладу та вчасно по
сіяли. Сподіваємось, і плантаціям цук
рових буряків нічого буде «ображатись» 
— кожен гектар одержав ЗО тонн орга
нічних добрив.

— А як підготовлені до початку сівби 
люди?

— Все гаразд. Восени і взимку вчили
ся а агрошколі. Навчання вели агроном 
Василь Антонович Сандул і я, кожен по 
своїй галузі: Сандул — агрономію, я — 
механізацію. 82 проценти механізаторів 
мають перший і другий клас, решта в 
більшості готова до складання екзамену 
на підвищення класності. Бригада уком
плектована досвідченими кадрами, но
вачків нема, хіба що один Василь Лано
венко, який повернувся з Радянської 
Армії. Ну, а ви розумієте, що тане по
стійні кадри.

— Останнє запитання, Василю Іванови
чу. Розкажіть читачам нашої газети, з 
якими почуттями ви їдете на з’їзд.

— Я схвильований довір'ям, вияв
леним мені партійною організацією об
ласті, і вдячний за нього. Відчуваю себе 

посланцем комуністів і комсомольців, 
бо ж комсомол відкрив мені дорогу в 
житті. На республіканському з’їзді буде 
обговорений проект Директив XXIV з'їз
ду КПРС, я сподіваюся взяти участь у 
цьому обговоренні і маю 
думку не особисту, _ а всіх 
Кіровоградщини. Велика честь і велика 
відповідальність. Вони додають мені сил 
і бажднци .всього себе віддати улюбле
ній справі.

висловити 
хліборобів

С.ООСарреМОИТІІИК нрОМНС.ТШК* •:і:я за
воду ’«Червона зірка > Олександр йккмака (ро
то на Передньому плані) н >- -рг н.н» .ч-ого
з’їзду став комсомольцем.

, Ро.кюнідь про О, Якчмаку і йою друтів ч.пдйіе «а 
2-й crap.
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НА ВАХТІ—КОЖЕН
(Закінчення).

В праці і навчанні, о підвищенні про
фесійного і політичного рівня, в орга
нізації дозвілля складає молодь Кірово
градщини Ленінський залік. Готуючись 
до нього, первинні комсомольські орга
нізації області проводять Ленінський 
урок «Дисципліна — вирішальна умова». 

Чому саме цій темі — • дисципліні праці — 
присвячено Ленінський урок? Кожен випадок 
недисциплінованості, прогулу — цс порушен
ня ритму роботи бригади, цеху, а то й ціло
го підприємства, що, зрештою, може позна
читись на виконанні народногосподарських 
планів. Цс більший процент браку. Комсо
мольська організація не може, не повинна 
допускати, щоб п її рядах були порушники 
загальноприйнятих виробничих правил, вона 
мас виховати п кожного члена ВЛКСМ чуття 
ліктя, усвідомлення всієї складності зв’язків 
особи і колективу, залежності продуктивності 
праці від трудової дисципліни, поширюпати 

' свій виховний вплив на неспілкову молодь.
Такій меті служить Ленінський урок 

«Дисципліна — вирішальна умова». Він 
уже відбувся у багатьох первинних ор
ганізаціях і з великим успіхом проходить 

• у Добровеличківському, Петрівському, 
районах, в місті Олександрії.

Урок, результати якого неминуче ма
ють проявитись у виробничих справах, 
відіграє певну роль у виконанні накрес
лень партії на дев’яту п’ятирічку. Він 
також сприятиме посиленню боєздатнос
ті комсомольських організацій і підви
щенню їх ролі у вирішенні справ кол
госпів, радгоспів, промислових підпри

ємств та будов, як того вимагають Ста
тут, рішення III пленуму ЦК ВЛКСЛ\.

Вчитаймося в рядки проекту Директив 
XXIV з’їзду КПРС, які безпосередньо стосу
ються комсомольців, молоді: «Перед молоддю, 
якій завжди властиве почуття мойого, від
кривається широченне поле для прикладання 
ентузіазму, енергії, знань, і вона повинна бу
ти в перших рядах боротьби за створення но
вої, досконалої техніки, за наполегливе 
впровадження її в усі галузі народного гос
подарства і підвищення продуктивності та 
культури праці». У пас є численні приклади 
слідування цим настановам партії. Хочеться 
ще раз, бо це заслужено, зіслатись на твор
ців нових, більш досконалих сільськогоспо
дарських машин — молодих червонозорівців, 
на комсомольсько-молодіжну бригаду механі
заторів лауреата премії Ленінського комсо
молу, делегата XXIV з’їзду Компартії Украї
ни Василя Моторного з Новоархаїнсльського 
району.

Таких людей нам треба більше, і ми 
їх ростимо, виховуємо. Набрав масовос
ті рух сільської молоді за оволодіння 
технічними професіями. 1970 року в об
ласті було охоплено механізаторським 
всеобучем близько 13 тисяч юнаків і 
дівчат. В наступні роки ця кількість знач
но зросте. Стверджувати це дає та під
става, що поліпшується робота по проф
орієнтації серед школярів, посилюється 
потяг молоді до техніки, причому ці за
хоплення цілком осмислені і тому трив
кі, на роки, на все життя.

Завдання, які ставить перед нами партія в 
галузі виробництва, вимагають грунтовних 
економічних знань не лише від спеціалістів 
народного господарства, а й від рядових ро
бітників, колгоспників. Приклад заводу «Чер
вона зірка», де проведений аналіз, показує, 
що більшість робітників, які вивчають кон
кретну економіку, працюють без браку, пере

вищують норми виробітку, активні раціоналі
затори, ведуть боротьбу за режим суворої 
економії електроенергії, матеріалів.

Перший рік дев’ятої п’ятирічки має стати 
роком масового економічного навчання всіх 
категорій працюючої молоді. Точніше, еконо
мічні гуртки належить створити якщо не при 
всіх первинних комсомольських організаціях, 
то, як мінімум, хоча б при колгоспних, рад
госпних та при комсомольських організаціях 
крупних промислових підприємств. Адже сьо
годнішній МОЛОДИЙ робітник ЧИ КОЛГОСПНИК — 
це зміна старшому товаришеві, це майбутній 
спеціаліст. Справа честі комсомолу — підго
тувати зміну грамотну, озброєну практичним 
вмінням і знаннями.

В переддень з'їзду Компартії України 
кільком колективам Кіровоградщини 
вручені урядові нагороди. Це велика 
радість і комсомольцям, часточка цих 
нагород належить і їм, бо у великих до
сягненнях т— також їх вклад. Ділом, пра
цею, патріотичними чуттями подякуймо 
партії та урядові.

Ми — патріоти. Ми любимо Батьківщину, 
партію І до кінця вірні їм. Але наш патріо
тизм не тільки я почуттях. Ми прагнемо гли
боко вивчити кожну сторінку героїчного лі
топису народу, відкрити ще не відкриті сто
рінки, написати ще не написані. Ми вирушає
мо в походи по місцях трудової і бойової 
слави, шукаємо і знаходимо. Наша робота У 
цьому напрямку присвячується XXIV з’їздові 
КПРС, а також славній даті, яка наближа
ється — 50-річчю створення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік.

Сьогодні розпочав роботу XXIV з’їзд 
Комуністичної партії України. А трудова 
вахта молоді Кіровоградщини триває. 
Нема сумніву, що в ці дні вона буде 
особливо ефективною і не спаде накал 
до днів, коли у Москві працюватиме 
XXIV з’їзд КПРС,

Валентина Степанівна ЧЕРНИХ. крейдуваль- 
ниця, секретар партійної організації закрійно- 
підготовчого цеху Олександрійської швейної 
фабрики.

ДЕЛЕГАТИ
ПАРТІЙНОГО З’ЇЗДУ

Євгенія Іванівна СИДОРЕНКО— краща тракто
ристка колгоспу «Родина» Маловисківського 
району.

Минулої суботи о приміщенні 
обласної філармонії відбулися 
торжества, присвячені врученню 
Кіровоградському заводу трак
торних гідроагрегатів ордена 
«Знак пошани». Цієї високої на
городи більш як двотисячний ко
лектив удостоєний за успіхи, до
сягнуті у виконанні завдань п'я
тирічного плану по випуску про
дукції для сільського господар
ства.

Збори робітників, іижснсріїо- 
технічпих працівників і служ
бовців заводу з участю пред
ставників партійних, радянських, 
профспілкових та інших громад
ських організацій І представни
ків ряду промислових підпри
ємств обласного центру відкрив 
еекретар парткому заводу ІО. В. 
Юров. Він надає слово першому 
секретарю обкому КП України, 
депутату Верховної Ради СРСР 
М. М. Кобильчаку.

— Дорогі товаришії Напередо
дні знаменних подій в житті пар
тії і народу — XXIV з’їзду 
КПРС І XXIV з’їзду КП Украї
ни, — говорить промовець, — ми 
зібралися в цьому залі, щоб гід
но відзначити доблесну працю і 
видатні заслуги колективу одно
го з передових в області під
приємств.

Минула п’ятирічка була для 
заводу 'знаменною віхою в підви
щенні ефективності виробни
цтва. В його цехах тепер здійс
нюється масовий вслнкоссрійнпй 
випуск водяних, масляних і гід
равлічних насосів до тракторів 
та комбайнових двигунів, І за
водський колектив, достроково, 
до 16 листопада минулого року 
виконав п’ятирічний план з усіх 
техніко-економічних показнії піп.

М. М. Кобильчак тепло і сер
дечно поздоровляє гідроагрегат- 
нпків з високою урядовою наго
родою, бажає їм успіхіп і за до
рученням Президії Верховної Ра
ди СРСР під бурхливі оплески 
присутніх прикріплює до завод
ського прапора орден «Знак по
шани».

Із- слопом-відпопіддю виступає 
директор заводу, делегат XXIV 
з'їзду КПРС М. Д. Караманор.

— З почуттям великої радості 
ми приймаємо високу урядову 
нагороду — орден «Знак поша
ни».

Ленінський комсомол. У 
ньому юні проходять школу 
ідейного і трудового гарту, 
вчаться глибоко усвідомлю
вати завдання, поставлені 
партією.

Комсомольська організа
ція —- згуртована сім’я, ■ 
якої діла і помисли єдині і 
всі серця б’ються в такт. На
ша обласна комсомольська 
налічує більш як сто тисяч 
юнаків і дівчат. Кілька днів 
тому в неї влився 110000-й 
комсомолець. Ним став слю- 
сар-ремонтнин промислового 
обладнання заводу «Червона 
зірка» Олександр Якимаха.

... Хлопець прийшов на завод 
влітку минулого року. Професій
но-технічне училище, яке вій пе
ред тим закінчив, да.іо право 
працювати на заводі. Але справж
нім робітником стають не відра
зу. Наполеглива праця, підви
щення майстерності, життя дума
ми іі турботами колективу — ось 

шлях до того рубежу, коли пере-

ДЖЕРЕЛА НАСНАГИ -
ОРДЕН «ЗНАК ПОШАНИ» —

Промовець розповідає про тру
дові звершення нолективу, май
стрів високої продуктивності 
праці. Завдяки їх спільним зу
силлям підприємство протягом 
восьмої п’ятирічки збільшило 
обсяг випуску товарної продук
ції в 1,74 раза, d 2,5 раза пере? 
нищена проектна потужність ви
робництва, на 38 процентів зрос
ла продуктивність праці.

— Висока урядова нагорода 
зобов’язує нас працювати ще 
краще, ще продуктнпніше. У від
повідь на нагороду Вітчизни ми 
йзг.ли підвищені зобов’язання а 
першому році п’ятирічки і вико
наємо їх з честю!

Па трибуні — молодий вироб
ничник, ударник комуністичної 
праці, токар- цеху № 29 Микола 
Барабані.

— Сьогодні у кожного з пас 

і;

у твоїх здібностях і 
люди скажуть: 

роботящий», як

копавшись 
працьовитості, 
«Наш хлопець, 
охарактеризував Олександра ме
ханік Інструментальною цеху Ва
силь Тнтович Ходосов.

В училищі Ситко полюбив 
свою професію. Але який він — 
завод? Він бачив його, перебу
ваючи на практиці. Бачив, але не 
усвідомлював, і лише влившись 
в трудову сім’ю, зрозумів, іцо на
лежить пін до міцного, злагодже
ного колехтнку, до гордої робіт
ничої династії.

В цехах йшло обговорення 
проекту Директив XXIV з'їз
ду КПРС. Рапортували і бра
ли зобов’язання комсомоль
сько-молодіжні колективи. 
Бригада Миколи Скліфуса з 
ковальсько-пресйвого цеху 
доповіла, що виконала свою 
річну програму. Формуваль
ники ливарного цеху сірого 
чавуну, яких очолює Валерій

НА ПРАПОРІ ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ
велике свято, — говорить він. — 
Виступаючи від імені комсомоль
ців І молоді цеху комуністичної 
праці імені 50-річчя ВЛКСМ, я 
запевняю партію і уряд, що ми у 
відповідь па високу урядову на
городу кожний день передз’їз- 
дівської трудової вахти й надалі 
перетворюватимемо в дпї удар
ної. високопродуктивної праці.

Колектив нашого комсомоль
сько - молодіжного цеху зобо
в'язався виготовити понад план 
2 тисячі штук насосів і з честю 
додержує слова. В день наступ
ного комуністичного суботинка 
цеховий колектив працюватиме 
на зекономлених ріжучих інстру, 
ментах І електроенергії.

Із словом щирої подяки партії 
і Уряду за високу нагороду на 
зборах виступили ударнвки ко
муністичної праці розточуваль

ДО КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЛАВ
Синчук, взяли зобов’язання 
виконати п'ятирічку за 3,5 
роки. Бригада Василя Зарив- 
нюка закликала всіх комсо
мольців ливарного боротись 
за комсомольський внесок, 
щоб за п’ятирічку виробити 
продукції на один мільйон 
карбованців. 22 комсомоль
сько-молодіжні бригади і 8 
екіпажів змагаються під гас
лом: «Всі 480 хвилин — ви
робництву!»

«Важливий вклад у пнконан- 
ия плану дец ятої п’ятирічки по
винні внести Ленінський комсо
мол і ВСЯ радянська молодь» — 
так записано п проекті Дирек
тив. — говорили молоді червоно- 
зорівці. Відповімо на заклик пар
тії відмінною працею!

В ці дні і прийшов Олександр 
Якимаха в комітет комсомолу:

— Хочу бути з вами.
А вже потім, коли перший 

ник В. Ґ. Осадчий, шліфуваль- 
пнця О. П. Колесннк, токар 
С. П. Бородулін, начальник ме
ханоскладального цеху Л2 А. і, 
Шрамко та інші.

З високого нагородою колектив 
тепло привітали нерівнії секре
тар Кіровоградського міськкому 
партії І. П. Валявськнй, дирек
тор заводу «Червона зірка» К, С, 
Курцев, голова підшефного кол
госпу імені Петровського Кірово
градського району Л, П. Кова
ленко, воїни місцевого гарнізону 
і юні піонери.

Учасники зборів з великим 
піднесенням прийняли вітальні 
листи ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Раді Мініст
рів СРСР, ЦК КП України. Пре- I 
зндії Верховної Ради УРСР І 1 
Раді Міністрів УРСР.

секретар обкому М. Г. Гей« 
дамака в кімнаті заводсько
го комітету ЛКСМУ вручав 
хлопцеві комсомольського 
квитка, а один з організато
рів комсомольського осе
редку на заводі, нині пенсіо
нер П. в. Седяк прикріпи» 
йому на груди значок з зо
браженням Леніна, Олек
сандр сказав:

Я дуже щасливий у цю 
хвилину. Вдячний. за виявле
не до мене довір'я і обс- 
в язково виправдаю його. А 
ще горжусь ТИМ, ЩО ВІД
НИНІ став членом ударного 
загону молодих будівників 
комунізму.

О. РИТИНЧУК.
м. Кіровоград.



■— ■ —»17 березня 1971 potty 

f РЯДОВІ РАПОРТИ комсомоли
„Молодий комунар** —  ——------- 3 стор.

Два завдання— 
в лютому

СВІТЛОВОДСЬК: 'Рудовими успіхами 
зустрічають з’їзд комуністів України 
комсомольсько-молодіжні колективи за
воду будівельних конструкцій виробни
чого об’єднання «Дніпроенергобудін-. 
Д.стрія». Стави4 на трудову вахту, 
бригада слюсарз імені 50-річчя ВЛКСМ 
(бригадир В. Семенов) виконала план 
складання металевих конструкцій у січ
ні на 150, у лютому — нз 210 процентів, 
бригада комуністичної праці І. Черняка 
у січні — на 188, у лютому — на 198 
процентів. Бригада арматурників Г. Мо
скаленка, крім “еревиконання виробни
ках завдань, зекономила п’яту частину 
жеталу, витраченого на виготовлення 
каркасів.

В передз їздівські дні слюсарі і арма
турники щоденно перевиконували змінні 
завдання в півтора раза.

Високими показниками у праці зустріли XXIV з'їзд 
КП України молоді виробничники Кіровоградської взут- 
тєвої фабрики. Серед них — Валентина Кударенко, 
Ольга Челишева, Валентина Войтенко, Любов Зубепко, 
яких ви бачите на нижньому знімку. Проводжаючи у 
Київсвою старшу подругу, делегата XXIV з’їзду КП 
України Валентину Іванівну Русіну(фото праворуч), нони 
обіцяли їй з честю стояти натрудовін з'їздівській вахті,

Фото 10. ЛІ ВАШ НИКОВА.

ьДКРИЛА фіранку, і світлиця виповнилася
* прозорою блакиттю і сонцем.
— Мамо, от бачте, гарний день має бути.
Катерина Петріяніе з ітіхен» споглядає на 

оцьку, каже:
•{- А то добре, моли людина відчуває і виїд
ає гарний день ще зранку. Вона тоді теж 
тає кращою. І те сьогодні гарна.
Теплий посміх торкається дівочих уст.
— А хіба краса піе й від того, в' я Мін світ ти

— Якщо, Таию. жінка багата ніжністю і ве- 
інкою людського любов’ю, якщо її рукн роб
лять добрість іншим, — краса в неї незрівнян
на. І світ П теж стае широким І ясним...

Дівчина по-молодицькя зав’язує білу ситце
ву хустку, робеть крок до порога.

— Піду жито поснопую. поки роса не обсох
ла. А ви он беріть на припічку літепло, вмий
тесь та спробуйте моїх налнстпиків. Гай спо
чивайте собі.

1, насунувши хустину де самих брів, випурх
нула з хати.

Катерина Петрівна бачила через шибку, як її 
донька спритно в’язала перевесла, сціплювала 
ними скошене жито. А яотім тими снопами-тов- 
стунаин викладала полукіпок. І відступивши 
трохи вбік, все приглядалась до нього, чи зроб
лено як годиться.

А ям вже взяла ■ руки грабельки, мати 
вийшла на подвір’я, шсб внести до хати сві
жої води. Коло крнжщі стріла сусіду.

— В тебе це не днттпм. Катре, а золото. Ли
бонь вже б з ферми з тобою прийшла, і жито 
прибрала. Та все по-хазвйгг.іт, гарненько і хут
ко так.

-г Та пі ж 5с. Я її сьогодні не будила, бо 
візяо з вечорниць прийшла. То я сама впора
лась з вранішнім доїнням. Вона ж борщу на
готувала з молодої картоплі, налистпиків па
яєш». І оце на стерню вибігла. А вдень вже 
піде зі мною на ферму.

Сусіда зиркав на Тетонині полукіпки, знову 
врнмовляе:

— От комусь усміхнеться доленька, як побе
реться з такою гарною яреворницею, Викопана 
тобі мамуня.

...Мати і дольаа емв до столу. Тетяна од
разу:

— Може, мені вже час без вас спробувати 
коло теличок?

— А чого спішити? Почекай до осені. Може, 
якесь інше діло тобі зпайдеться.

Донька супить свої бровннята, одказує:
— Я няні вже й не збагну вашого напуття. 

То ви повсякчас повторюєте, що беї роботи 
людина одходять від молодості, то забуваєте 
мене вдосвіта розбудити. Сьогодні теж: підве
ла голову від подушки — а вас нема.

Мати горне її до своїх грудей:
— Ти ж усміхалась уві сні. То як же такий 

солод підібрати?
Задивлялись одна одній в голубизну очей. 

Долька ніби хотіла пізнати, в тій чистій теплі- ;

ДЕЛЕГАТИ ПАРТІЙНОГО З’ЇЗДУ-

ДО СВОЇХ БЕРЕГІВ
ні свою мрію, а мати милувалась своєю дале
кою дівочою вродою...

« • *
ТА СКІЛЬКИ’ вже весен одквігуоало з тих 
■ пір, яких тільки гарних див не пізнавала 

вона з донькою! Були й тривоги, були негожі 
дні. а та ними — радість, втіха щасливого по
лудня. Он вже вона, звичайна колгоспна 
доярка Катерина Петрівна Лмитровсьиа своїми 
стараннями, мудрістю своєю заслужила неаби
яку віру всього хліборобського села. І їй 
доручили керувати бригадою тваринників. А 
Тетяна, дивись, перейнявши псю просту пре
мудрість професії, стала кращою трудівницею 
колгоспу, і є щось в ній таке, що й сама во
на, мати, ііс могла пізнати раніше в доньці. 
Он прийшла вчора з ферми та й тішиться:

— Ви поки були на параді, ми посадили біля 
корівника яблуні і тополі, А біля будинку 
тваринника—матіоли і мальви. І ше ми. мамо, 
всім молодіжним колективом вирішили, що не 

треба нам на ферму слати мастильниць та 
теслярів. Хлопці самі полагодять ясла, а ми 
побілимо стіни.

З часом від обліковця чує:
— Ви, Катерино Петрівно, ле були па ком

сомольських зборах. А ваша там таку справу 
запропонувала, таку справу... Виступила, ро
зумієте, і каже, що росту надоїв на фермі но 
буде до тих пір, поки не поновимо стадо. Тоді 
голова колгоспу нагадав, що будемо купува
ти породистих у Херсонській області. А вона 
своє: «Більше півсотні одразу не купимо. А от 
мн зможемо виростити для себе корів самі. 
Якщо кожна з дванадцяти комсомолок ферми 
доглядатиме 5—6 нстелів, то через рік можна 
буде, позбутись малопродуктивних зовсім...»

І то були ділові слова. Бо восени Тетяна од
разу ж взялася доглядати молодих тварин. А 
через рік ті первістки були найкращими на 
фермі. I доярка без вагань заявила:

— Тепер щодобові пудові надої під силу 
кожній з нас. Та й «Імпульс» вже варто вста
новлювати. бо с що доїти.

Хтось з літніх доярок спробував заперечу
вати:

— А як же тоді паш заробіток?..
— Нашим дівчатам потрібно вчитись. Он у 

вечірню ходять, в технікум поступили. Щоб 
посидіти за книжкою, потрібен час. А заробі
ток... Хіба заради нього, в першу чергу, ми тут 
стараємось?..

І отак завжди. В усьому вона, Тетяна, як І 
всі трудівниці ферми. А придивись, прислухай
ся до неї — пізнаєш її ширшу дорогу. Он уже 
й серед колгоспних комуністів її дочка. Матері 
вручають золоту зірку Героя праці, а Тетяні— 
ордеп Леніна...

З тих пір вже п’ятий рік підряд вона попе
реду всіх доярок району. Тетяна пиступає з іні
ціативою попрацювати так. щоб на фермі всі 
були тритисячпнцямн. Сама ж перевершує 
чотиритисячний рубіж.

У МИНУЛОМУ ювілейному році проти П 
імені найвища цифра — 4935 кілограмів мо

лока на корову. Пройшло два місяці першого 
року нової п’ятирічки — с ще 1100. А щодоби— 
по 17 — 19..,

«Мати, звісно, знову рада за дочку.
Та найбільзиа радість приходить тоді, коли 

вона дивиться на Тетявиних дітей, своїх ону
ків. Надійна І Люба ходять в школу, гарно 
вчаться, співають, грають па баяні. А вдома 
ніби.справжні господині — все сміють. І то від 
Тетяни...

А сьогодні вона прийшла до неї. каже, що 
збирається виступити на колгоспних зборах. І 
знову згадує про дітей.

— Чи не час, мамо, в селі вже мати дитя
чий комбінат? Та запросити б туди вихова
телів з вищою освітою...

Потім про село:
— Новосіль у нас немало. Але часом кол

госпники будуються, як хто хоче. А от би так 
ви у місті: щоб і вода, І газ н квартирі, щоб 
бруківка на кожній сільській вулиці. Колгосп 
же у нас багатий і люди заможні. Мали б мн 
вдосталь будівельних матеріалів та гарних 
майстрів...

— А ти візьми та й скажи про це в клубі. 
Згодом ще десь. Та так, по-діловому, ти ж у 
нас депутат, громадський діяч, можна сказати, 
— буваєш на районних нарадах, в області. Те
пер — їдеш до Києва.

...Вони зупинились перед великою сонячною 
спорудою. Серед делегатів партійного з'їзду і 
вона, доярка з Кіровоградщнпи — Тетяна Іва
нівна Марущак. Хтось розхвильовано каже:

— Палац «Україна». Краще не назвеш.
— і в ньому мудрість і помисли жіночі. Бо 

архітентор Палацу теж жінка...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара». 
Колгосп імені Леніна 
І’овгородківською району.

ТРУДОВІ РАПОРТИ КОМСОМОЛИ

Економія від 
великовагових

ЗНАМ'ЯНКА: Колектив локомотивного депо 
виконав п'ятирічне заадгння по перевезенню 
народ негосподарських вантажів .то І листопа
да минулого рому. В цьому немала заслуга 
■омсомольсько-мізлодіжеих колективів, шість 
з- яких удостоєні високої честі носи ти ім’я 
В. І. Леніна, а решта — дев'ять є бригадами 
комуністичної праві.

Ставши на передз’їздівсьз.у трудову вахту, 
молодіжні колеїтизн тобев'язалися- провести 
аа ксартал 220 вежжих составів і перевезти 500 
тисяч тонн вантажів понад план, а планове 
завдання періяо.з кварталу вннонти до 28 бе
резня. Локомотазняки перевиконали взяті зо-, 
бов’язання. В день початху роботи з’їзду Ко
муністичної партії України вони працювати
муть в рахунок 'аступного ■зісяця, зекономив
ши при ньому тисяч кіловат-годин елек
троенергії та впровадивши 19 раціоналізатор
ських пропозицій економічним ефектом в 
2£ тисячі карбезаншв.
. Кращим серед ис.тодідошх визнано колектив 
елентровозпеї колони громадського машипіста- 
іиструвтора М. Тимофеева. Підмінно трудяться 
колективи під ьерівкш твом €. Нестеренка, 
Б. Дубініна та іяпгі.

Виробництво 
молока— 
здешевлено

УЛЬЯНОВКА: Дівчата » комсомольсько-мо- 
Ji«. діж ного колег зву з: лочмотоварної ферми 
Я 2 колгоспу Імен: Карлз Маркса (групком- 
сор; Н. Дерев'икс) зобов'язались до почат
ку роботи з’їзду Комугкгдоної партії Украї
ни довести шед-.ший надій молока на кож
ну Фуражну до 10 кілограмів І надої
ти від кожної и.:рт.в» по 700 кілограмів моло
ка. Молоді т -яріг вмяаліля зобов’язання, а 
Валеитвна Частзоаська лох- >глась надою 857 
кілограмів, сестви Галина і Надія Ліченко 
Мдпові.нп - «г і ну кілограмів. При цьому 
собіварлс іь исатаера чолова зменшилась 
«гроти аттиулего ?еау t-д копійок.

«... Здійснювати комплексне будівництво 
виробничих об’єктів, житлових будинків, ди
тячих закладів та інших об’єктів виробничо
го призначення...»

Фото В. КОВПАКА.

(З проекту Директив XXIV з’їзду КПРС).

З кожним днем краспвішаюті 
міста і села нашої області 
Виростають Слгатоповсрхов 
»‘•тлові та адміністративні бу 
динки.

На фото: Кіровоградський фі
ліал державного проектного Ін
ституту «Укрміськбудпроекті 
(вгорі); Знам’янка росте і кра
сивішеє (пиизу); праворуч пло
ща Перемоги, обеліск Слави, а 
далі—будівництво Палацу куль
тури в місті Знам’янці.



4 стор, „Молодий комунар" 1Т березня 1911 року»

В проекті Директив 
XXIV з'їзду КПРС по но
вому п ятирічному плану 
велика увага надається 
розвитку науки і народ
ної освіти. З кожним ро
ком зростає роль і зна
чення наукових дослід
жень, які служать вирі
шенню важливих народ
ногосподарських завдань. 
З імперичної, абстракт
ної наука перетворилась 
з ту силу яка все більше 
втручається у виробни
цтво, служить дальшому 
технічному прогресові в 
країні. Це сьогоденна 
реальність, перспектива 
нашого дальшого роз
витку.

ністю нашого інституту. 
8 проекті Директив окре
мо говориться про підго
товку нових профілей і 
спеціальностей. Інституту 
всього чотири роки, але 
на трьох факультетах 
денного відділення зараз 
навчається 1535 студен
тів. За дев’яту п’ятиріч
ку в аудиторіях пройдуть

За роки п’ятирічки пере
лік спеціальностей, яких 
набуватимуть у нас сту
денти, зросте ще на де- 
fi ять.

Збільшуючи число студен
тів. мн одночасно розширює
мо і матеріальну .балу інсти
туту. На 32 гектарах за 5 ро
ків виросло студентське міс
течко в районі Черемушок. 
Сю.тн ивіііде новий навчаль
ний. лабораторний корпуси.

ЗА ВИСОКІ
ЗНАННЯ

•- -Л--—’S.—.-zstïsi,«----з --.-І

ДВІ корпуси виробничих мий- 
стерень. їдальня. спортивний 
комплекс, два гуртожитки на 

місць. Так uro нашим 
студентам буде де жиги, зай
матись спортом, відпочивати.

Проект Директив пе
редбачає удосконалення 
виробництва, застосуван
ня електронно - обчис
лювальних машин в еко
номічних розрахунках, 
автоматизацію багатьох 
виробничих процесів, 
зменшення застосування 
ручної праці в промисло
вому і сільськогосподар
ському виробництві.

Ці завдання безпосе-» 
редньо пов’язані з діянь*

підготовку тисячі спеціа
лістів.

З кожним роком ви
пуск спеціалістів зроста
тиме. Так, якщо в мину
лому році інститут видав 
дипломи інженерів 186 
випускникам, то вже в 
цьому році буде 299 
дипломників. За роки 
п ятирічки одержать ви
щу освіту 1525 студентів.

Ріст прийому збільшу
ватиметься за рахунок 
відкриття нових факуль
тетів. За своєю мате
ріальною базою, за кіль
кістю викладачів і слуха
чів ми наблизимося до 
провідних вузів респуб
ліки. Так, уже в 1970 році 
відкрито два факультети.

Основне завдання ін
ституту — це підвищення 
рівня знань майбутніх 
спеціалістів. Комітет ком
сомолу разом з ректора
том проводить велику 
роботу, щоб із стін вузу 
вийшли фахівці з міцни
ми знаннями.

Не один рік на факульте
тах працюють академкомісії, 
які постійно слідкують і пе
ревіряють стан успішності. 
Студенти ремонтно-те.хно.іо* 
гічпого факультету з власної 
ініціативи створили свій 
Громадський деканат, який 
успішно працю« вже рік. 
Члени цього факультету -4 
самі студенти, Чіткий крнт-

роль за успішністю кожного 
студента привів до бажаних 
результатів. 'Гак. за зимову 
сесію успішність факультету 
становила 94 проценти. Змен
шилась кількість студентів- 
« боржників*.

Підвищення знань, по
глиблення їх дає потяг до 
наукової роботи вже на 
студентській лаві. В інсти
туті успішно працює сту
дентське наукове товари
ство. На минулому тижні 
відбулася науково-техніч
на конференція товари
ства. На ній обговорюва
лось 158 доповідей сту
дентів. З них деякі мають 
практичне значення для 
заводів сільськогоспо
дарського машинобуду
вання. Наприклад, «До
слідження впливу режи
мів переробки алюмініє
вих сплавів на довговіч
ність гідронасосів типу 
«НШ» студентів С. М. 
Агеєва та М. Ф. Скрип
ник — робота на замов
лення Кіровоградського 
заводу тракторних гідро
агрегатів.

Участь у діяльності нау
кового товариства, висо
ка успішність сприяють 
випускові кваліфікованих 
спеціалістів,

А. ШЕНДРИК, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ською інституту сіль
ської осподарс і. к о г ö 
•Машинобудування.

ЙШСШ ПРАВДА
Слива (. РІЗНИКА

Музика А. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО.
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В .могутній ході- у нестримному леті
Вершин ми сягаєм нових.
Потрібен тепер тільки мир на планеті
Для рук і сердець молодих.

ПРИСПІВ: Хвала ж тобі. Партіє, рідна, могуїии, 
Що Ленінська правда живе і живе.

■ Хай сяє на Всесвіт зоря п’ятикутна
її народжує світло нове.

Пас дружба нев’януча, вічна, безкрая
А' радісні дні привела.
І сили у світі такої немає,
Щоб пай роз’єднати могла-

' ПРИСПІВ.
Нам світить. Жовтнева зоря променисто ’=*
Повік не загаснути їй,
Бо Леніна прапор в руках комуністів,
А сила — в сім’ї трудовій.

ПРИСПІВ: Хвала ж тобі. Партіє, рідна, могутня, 
Що Ленінська правда живе і живе. 
Хай сяє па Всесвіт зоря н-’ятикутна 
Народжує світло нове.
Хай Ленінська правда живе,

_________

СПІВАЮТЬ ЗАВОДЧАНИ
їх близько 120 чоловік. Це лю

ди з заводських цехів, люди різ
ного віку і різних професій: слю
сарі, ливарники, токарі, інженери, 
Більше половини — молодь, А 
любов у них одна — пісня.

Приходять зони у заводський 
Палац культури до пристрасно
го музиканта і хормейстера Гната 
Почапсзкого. І народжується тоді 
велика дума, розкрилюється піс
ня, початок якої од найніжніших 
струн серця. Ви почуєте її, коли 
йдете в Кіровограді вулицею Ле
ніна, коли завітаєте на концерт 
васлуженої самодіяльної народної 
капели Палацу культури імені 
НГозтня. ' -

Цей • • кіл на Кіровоградіцииі мис» 
теї . .ї й колектив народився 49 літ то. 
му -|,ь молодих співаків слухали ли
ше я Кірової раді. А тепер маршрут 
кане ні , икіуться далеко за межі об
ласті -чіінрад, Київ, Поволжя, Ес» 
топія, Крим. Болгарія — це лише го
ловні анте н, д» побували самодіяль
ні ми ці мі< двома партійними в’їзда
ми, ■ £3 -

Капела -— лауреат республікан
ського фестивалю самодіяльного 
мистецтва, присвяченого 100-річ- 
чю від дня народження В. І. Ле
ніна, нагороджена дипломом пер
шого ступеня, а перед цим—Почес
ною грамотою Верховної Ради 
Естонської PCP,

Сьогодні з репертуарі- хору —* 
понад 50 творів композиторів-кла- 
сиків, радянських митців, народ
них пісень. Спеціально програму 
концерту у двох відділеннях під
готував Гнат Юхимович з своїми 
друзями до партійних з'їздів. 
Кантата «Про партію» Александ« 
рове, пісні Домінчена — «Ленін
ським шляхом», Мейтуса — «Впе
ред нас, партіє, веди», Холміно» 
ва — «Пісня про Леніна» — стер- 
жньові номери святкової програ
ми. А ще Бетховен, Лисенко, Чай- 
ковський...

Більшість цих звитяжних мело
дій вже слухали робітники «Чер»

воНої зірки», ззучапи вони в сіль» 
Ььких клубах Новоукраїнського 
району.

Приглядаюсь до . вихованців Гната 
Юхимовича, Інженер Ольга Замкова, 
шофер Борис Хрякін, штампувальниця 
Валя Басенко. зварювальних Анатолій 
Макаров, робітниця Надія Пахар. : Ці 
іамодіяіьпі митці високої культури і 
великих людських емоцій. Деякі З них 
домоглися професійного рівня у вико- 
панській майстерності. Та вони йдуть 
йа сцену з завоісікої брами, а пісня 
— друїа прекрага їх життя. Щоправда 
з капели вийшли співаки, які тепер 
поступають і «а професійній сцені. Цо 
Легро Селіваиов , Галина Махпо, Та« 
мара Єржова, Вадим Силенно, інші Тх 
ровесники.

Чую їх пісню. Повнота ансамб
лю, яскраве художнє забарвлен
ня, глибокий внутрішній колорт/г 
кожного твору викликає в слухача 
йайпрекрасніші поривання, від
криває світло високих помислів, 
А чуття краси підносить і клич® 
тебе у світ великої мрії,

Б. ПРИТУЛ А, 
зав. кафедрою музично-пе
дагогічного факультеті' Кі- 
рової радського педінституту 
імені О, С. Пушкіна.

Фото В, Ковпака.

Відкрито виставку образотворчого мистецтва, «
' присвячену' партійним з'їздам

15 березня в Кіровограді розпочала роботу об
ласна виставка образотворчого мистецтва присвя
чена XXIV з’їзду КПРС і XXIV з ’їзду КИ Украї
ни її відкрила заступник ю.човп виконкому об
ласної Ради депутатів трудящих Є. М. Чабанси- 
К0'Вже в перший день сотні жителів і гостей, об
ласного центру познайомилися з творами живо- 
іншу, скульптури, графіка та прикладного мис
тецтва. .

На виставці демонструються роботи майстрів^ 
різних поколінь. Зокрема тут представлені В. Фе
доров, І. Марченко, М. Бондареііко. В. Костанді, 
Б. Цомаїиин. М. Костенко, Л. Ходак, М- Падеж- 
діїг. М. Добролежа, Л. Бондар, Б. Вііітенко, В. Во
лохов, Ф. Полонський та інші художники і скульп
тори.

Більше сотні робіт різними кольорами розпові
дають про красу буття ■ _____

І

й Наша адреса і телефони
Кіровоград, аул. Луначарського, 35. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35.. 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту —• 2-45-35, решти відділі* — 2-45-36.

РМОЛОДОЯ КОММУНАР», орган Кпровоградскогф 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

Індекс 6Н97,

Друкарня ім. Г, М. Димитрова, обласного управління 
ho пресі, м. КіровРірад, оуя. Гліініи, 2, ]

Ья.м, № -ІМ Іяраж 54.W

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 17 БЕРЕЗНЯ, 

ПЕРША ПРОГРАМА. (0.0(1 — 
Відкриття XXIV з’їзду Кому
ністичної партії України. (К). 
10.30 — Телефільм* «Григорій 
Якопиг», (К). 10.55* — Те.іевіс- 
ті. (К). 11.05 — -Україна з'їз
дівська*. Трудові рапорти. (К). 
11.35 — Шкільний екран, (сто
рін для учнів 10 класу. «Про
гресивні діячі зарубіжної куль
тури — борці за мир. демокра
тію». (К). 17.00 — Телевіс-
ті. < К >. З включениям Кіро
вограда. 17.15 — Світ соціаліз
му. (М). 17.45 — «Плани пар
тії — плани народу». Виступ 
першого секретаря Херсонсько
го обкому КП України А. С, 
Кочубея. (М). 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.15 — 
Спецвипуск інформаційної про
грами «День за днем». (Кіро
вої рад). 18.45 — Українське 
кольорове телебачення. Теле- 
журнал «Мистецтво України», 
(К). 10.15 — Говорять делегати 
XXIV з’їзду КІ1 України. (К). 
20.00 — «Ви про ваших дру
зів». (К). 20.45 — Програма
«Час». (М).- 21.30 — На XXIV 
з’їзді Комуністичної партії Ук
раїні, (К). 22.01) — Художнії) 
фільм «Повісті, про чекіста», 
(К). 23.25 Щоденник з’їз
ду. (К)..
. ЧЕТВЕР. 18 БЕРЕЗНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. Н.оо - Теле. 
Мсті,' Щоденник з’їзду, (К).

r
і

11.10 — Телефільм «Товариші 
нащадки». (К). 12.10 — «Украї
на з’їздівська». Трудові рапор
ти. (К>. 17.0(1 — Голубий екран 
— школярам. Біологічний мс.4 
тод боротьби з шкідниками 
сільськогосподарських культур, 
(Кіровоград). 17.25 — Говорять 
делегати XXIV з’їзду КII Ук
раїни. (К). 17.10 — Телевісті, 
(К). 18.0(1 — Програма пере, 
дач. (Кіровоград). 18.05 — ДлА 
школяріп. «На приз клубу «Зо
лота шайба». (М). 18.30 — Леї 
ніігсі.кий університет МІЛЬЙО
НІВ. (М). 19.00 — Кольорове
телебачення. «Художники і 
поєні французької революції», 
Ди сторіччя Паризької кому
ни. (М). 19.30 — Концерт н.і
замовлення делегатів XXIV 
З ЇЗДУ КГІ України. (К). ЗО.ЗО-^ 
Програма «Час». (М). 21.00 
Всенародна справа. (Мінним 
рюемо проект Директив. (Кірої 
воірад). 21.ні - Телефільм, 
(Кіровоград). 21.25 - «Робітни
че житія». (Кіровоград). 21.65 
•“ Художній фільм «)Кіпоч6 
царство». (Кіровоград). 23,35-8 
Щодснпик з’їзду, (К).

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.
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