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Ці стернярка Київського заводу «Більшовик» Н. І. Л1АРЧЕНКО, апаратниця Барнаульського комбі
нату хімічних волокон В. Е. ІЛЬЧУК, Герой Соціалістичної Праці крутильниця Київського 
комбінату хімічних волокон С. С. ВЕРБІІЦЬКА.

теорії. Він вивчав праці В. І. Ле
ніна «Краще менше, та краще» 
і «Завдання спілок молоді». 
Громадська комісія залишилася 
задоволеною його знаннями, як
і практичною роботою та учас
тю в громадському житті. Ана
толій — член комсомольського

Фото В. КОШОВОГО і В. МЛСТІОКОВА. Фотохроніка ТАРС.

XXIV З’ЇЗД КПРС

O'

5 квітня XXIV з'їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу продовжив 
роботу. Виступи делегатів, які палко 
схвалюють ленінський курс партії, свід
чать про тс, що до виконання грандіоз
них завдань будівництва комунізму ра
дянський народ приступає сповнений 
енергії, впевнений у своїх силах, тісно 
згуртований навколо Центрального Ко
мітету партії.

Перший секретар Татарського обкому 
КПРС тов. Ф. А. Табєсв велику увагу 
приділив питанням господарського бу
дівництва. Він повідомив, що видобуток 
нафти в Татарії зріс за минулі п’ять років 
в 1,5 разе і становив понад 463 мільйо
ни тонн. Завдання по видобутку нафти 
виконано. У дев’ятій п’ятирічці має бути 
видобуто не менш як 500 мільйонів тонн 
нафти. На території республіки споруд
жується найбільший у світі автозавод. 
Про масштаби будови можна судити хо
ча б з такої цифри: уже в цьому році 
будівники і монтажники мають освою
вати близько мільйона карбованців за 
день. Таких масштабів і темпів не знала 
ні одна будова країни. «Камаз» — буде 
е 1974 році», запевнив делегатів з’їзду 
перший секретар Татарського обкому.

На трибуні — перший секретар Вол
гоградського обкому КПРС тов. Л. С. 
Куличенко. У нас в партії, сказав він, ут
верджується дух глибокого довір’я до 
кадрів, дбайливого ставлення до них. В 
цьому велика заслуга нашого Централь

ного Комітету партії, його Політбюро. 
За останній час ЦК КПРС вивчив і роз
глянув стан роботи з кадрами в ряді 
партійних організацій. В тому числі було 
заслухано звіт Волгоградського обкому 
КПРС. Прийнята постанова допомогла 
краще розставити керівні кадри в про
мисловості. За останні два роки тільки 
у Волгограді близько 900 робітників, які 
закінчили без відриву від виробництва 
інститути і технікуми, висунуті на керів
ну інженерну роботу.

Промовець докладно спинився також 
на питаннях розвитку сільського госпо
дарства, механізації тваринництва.

Донецька область, сказав у своїй про
мові перший секретар Донецького об
кому КП України тов. В. І. Дегтярьов, 
дає більш як 17 процентів загальносо
юзного видобутку вугілля, випускає май
же п’яту частину металу, який виробля
ється в країні. Промовець повідомив, 
що трудящі області, продовжуючи Ле
нінську вахту, широко розгорнули соціа
лістичне змагання під девізом: резерви 
Донбасу — на службу нової п’ятирічки. 
В авангарді цього змагання, як завжди 
йдуть комуністи.

Слово надається головному редакто
рові «Литературной газетьі» тов. О. Б. 
Чаковському. Промовець говорить про 
завдання, які стоять перед радянською 
літературою. Головне з них — написати 
для сучасників і потомків героїчний об
раз комуніста - ленінця. Це він. кому

ніст, поєднав у собі л\рію про справед
ливість з волею до перемоги, любов до 
трудящих людей з ненавистю до гноби
телів і експлуататорів, талант партійного 
організатора з науковими знаннями. Це 
він, комуніст, знемагав у царських ка
тівнях, він йшов на штурм Зимового, він 
організовував відсіч інтервентам, він, го
лий і босий, не доторкаючись до хліба, 
який віз голодаючому народові, піднімав 
маси на відбудову країни. Він разом з 
народом, на чопі народу створював 
перші радянські заводи-велетні і перші 
колгоспи і він першим же закривав сво
їм тілом амбразури фашистських дотів. 
Він вивів на навколоземну орбіту наші 
супутники, і він першим пологів у кос
мос. Немає почеснішого завдання для 
літератури, ніж створення незабутнього 
образу комуніста, сина своєї партії і ссо- 
го народу.

На сьогоднішньому засіданні еиступив 
також міністр сільського господарства 
СРСР тов. В. В. Мацкевич, перший секре
тар Приморського крайкому КПГС тов. 
В. П. Ломакін, перший секретер Кемеров
ського обкому КПРС тов. П. Ф. Єштсікін 
та інші.

Привітання від братніх партій переда
ли зарубіжні гості з’їзду.

На вечірньому засіданні XXIV з їзду 
КПРС тривало обговорення звітної 
доповіді Центрального Комітету КПРС 
і звітної доповіді Центрального Комітету 

J

КПРС і звітної доповіді Центральної реві
зійної комісії КПРС.

Виступили перший секретар Комсо
мольського райкому партії Кустанайської 
області тов. М. О. Поиомарьов, перший 
секретар Башкирського обкому КПРС і 
тов. М. 3. Шакіров та інші.

В дебатах на звітну доповідь Централь
ного Комітету партії і на звітну допоеідь 
Центральної ревізійної комісії КПРС ви
ступило 46 чоловік.

З’їзд прийняв рішення про припинен-я 
дебатів.

Із заключним словом виступив пално 
зустрінутий делегатами і гостями Гене
ральний секретар Центрального Коміте
ту КПРС тов. Л. І. Брежнєв. Він сказав, 
що в обговоренні доповіді взяли участь 
делегати від Компартій усі* союзних 
республік, найбільших міст, промислових 
і сільськогосподарських районів країни. 
Виступили представники робітничого кла
су, колгоспного селянства, інтелігенції, 
молоді, армійських комуністів, усіх заго
нів нашої славної 14-мільйокної Комуніс
тичної партії.

Ми маємо всі пгдєгави сказати, під
креслив тов. Л. І. Брежнєв, що обгово
рення звіту ЦК проходило з принципіель- 
і;ою діловитістю, було активним і плодо
творним. Делегати доповнили звітну до
повідь цінними пропозиціями, і тим са
мим їх виступи наче злилися воєдино з 
доповіддю ЦК.

(Закінчення п;і 2-й стер.)
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УДО ЗТЗА КПРС
ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

комсомолу :< 1 
КІРОВОГРАДЩИНИ Д J

Комсомолець Анатолій Виниченко, 
шліфувальник механоскладального 
цеху Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів, як і його дру
зі по роботі, нещодавно успішно 
склав залік на знання революційної

бюро цеху, член штабу цехового 
«КП». XXIУ з’їзд Анатолій Виниченко 
зобов'язався відзначити високим 
виробітком. І ось уже тривалий мас 
змінні завдання виконує на 120—130 
процентів.

Фото В. КОВПАКА.

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

ОКРИЛЕНІ ПРАЦЕЮ
Гідними трудовими здо

бутками зустріли XXIV 
з’їзд Комуністичної пар
тії Радянського Союзу 
трудящі країни. За п’яти
річку значно зріс обсяг 
промислового виробницт
ва, підвищилась врожай
ність сільськогосподар
ських культур і ііродук- 

. тивпість тваринництва. 
Все це — наслідок само
відданої праці радян
ських людей, які не шко
дують сил і енергії для 

дальшого зміцнення Краї
ни Рад, створення мате
ріальної бази, комунізму.

В ці дні тисячі й тися
чі виробничих колективів 
рапортують з’їздові про 
свої трудові здобутки. 
Разом з ними складає ра
порт партії і орденоносна 
Кіровогра дитина.
Вагомий внесок в скарб
ницю восьмої п’ятирічки 
зробила комсомольська 
організація області. Пе- 
редз’їздівська трудова 
вахта комсомолії стала 
справді ударною.

Підбиваючи підсумки 
соціалістичного змагання 
комсомольських організа
цій та комсомольсько-мо
лодіжних колективів, за 
гідну зустріч XXIV з'їзду 

КПРС і XXIV з'їзду КП 
України, бюро Кірово
градської о обкому 
ЛК£МУ прийняло поста
нову, в якій визначено 
переможців. Обласний ко
мітет комсомолу звернув
ся з проханням до ЦК 
ЛКСМ України предста
вити до нагороди:

ПАМ'ЯТНОЮ СТРІЧ
КОЮ ЦК ВЛКСМ до пра
порів міських та районних 
комсомольських організа- 
цій—Олександрійську місь- 
ку комсомольську органі
зацію (перший секретар 
В. М’ясвянкіи), Кірово
градську міську комсо
мольську організацію 
(перший секретар Ю. Руд- 
пєв), Добровелнчківську 
районну комсомол ьськ у
організацію (перший сек

ретар М. Красковськмй);
ПАМ’ЯТНИМ ВИМПЕ

ЛОМ ЦК ВЛКСМ - пер
винну комсомольську орга
нізацію колгоспу імені 
Свердлова Олександрійсь
кого району (секретар комі
тету комсомолу Г. Матро- 
хіи), первинну комсо
мольську організацію кол
госпу імені 40-річчя 
Жовтня Бобрішепького 
району (секретар коміте
ту комсомолу В. Заха- 

ров), КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНИЙ колектив цеху 
експлуатації Знам’янсько- 
го локомотивного депо 
(секретар М. Тимофеев), 
комсомольсько - молодіж
ний колектив МТФ кол
госпу «Росія» Олександ
рійського району (груп- 
комсорг Г. Шумейко).

Просити ЦК ЛК.СМУ 
нагородити:

ПАМ'ЯТНИМ ЧЕРВО
НИМ ПРАПОРОМ ЦК 
ЛКСМУ — комсомоль
ську організацію Кірово
градського заводу радіо- 
виробів (секретар коміте
ту комсомолу О. Цука
нов), комсомольську орга
нізацію колгоспу «Дніп
ро» Опуфріївського рано- І 
ну (секретар комітету і 
комсомолу Г. Лавець- І 
КИЙ), комсомольсько-мо- І 
лодіжннй колектив трак- і 
торної бригади № 3 кол- | 
госпу «Зоря комунізму» І 
Новоархаигельського ра- І 
нону (групкомсорг І. Ша
ров) . комсомольсько-мо
лодіжний колектив коло
ни локомотивного депо 
станції Помічна Добровє- 
лнчківського рано н у 
(групкомсорг Ю. Савон);

(Закінчення на 2-й стер.).
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І якщо всі делегати, що виступали, 
схвалювали звітну доповідь, політичну 
лінію і практичну діяльність Центрально, 
го Комітету партії та накреслену як внут
рішню, так і зовнішню політику на май
бутнє, то ми маємо право розглядати це 
як думку всієї нашої ленінської партії, 
заявив промовець.

До сказаного можна додати, відзначив 
далі тов. Брежнєв, що з голосом делега
тів з їзду зливається голос усього радян
ського народу. На ім’я з’їзду і ЦК вже 
після відкриття з’їзду надійшло понад 
250 тисяч листів і телеграм комуністів і 
безпартійних,

Л. І. Брежнєв заявив, що добрі слова 
радянських людей, активна підтримка ни
ми політики партії, їх жвава заінтересо
ваність у справах партії—все це надихає 
нас, надає нових сил і енергії, ще більше 
зміцнює нашу впевненість у тому, що ми 
йдемо правильним шляхом.

На закінчення хотілося б ще раз під
креслити той головний висновок, який 
випливає з усього ходу обговорення звіт
ної доповіді ЦК, сказав Л. І. Брежнєв. 
Цей висновок полягає в тому, що сьо
годні в нашій партії більш ніж будь-ко- 

панують єдність і згуртованість, той

дух справді дружної роботи, до якого 
так наполегливо закликав В. І. Ленін і 
який робить нашу партію могутньою і 
непереможною. Вірні ленінському запо
вітові ми й надалі свято зберігатимемо і 
ввесь час зміцнюватимемо цю єдність 
наших партійних рядіві

На звітну доповідь Центрального Ко
мітету КПРС з’їзд одноголосно ухвалив 
постанову, в якій цілком і повністю 
схвалив політичну лінію і практичну 
діяльність Центрального Комітету КПРС. 
Схвалено пропозиції і висновки, що міс
тяться у звітній доповіді Центрального 
Комітету КПРС.

З їзд обрав комісію по підготовці 
проекту резолюції XXIV з'їзду КПРС на 
звітну доповідь ЦК КПРС у складі 150 
чоловік під головуванням тов. Л. І. Бреж
нєва. Одноголосно затверджено звіт 
Центральної ревізійної комісії КПРС.

6 квітня на черговому засіданні деле
гати перейшли до розгляду третього пи
тання порядку денного з'їзду,

З доповіддю — Директиви XXIV з’їзду 
КПРС по п'ятирічному плану розвитку 
народного господарства СРСР на 1971 — 
1975 роки виступив Голова Ради Мініст
рів СРСР тов. О. М. Косигін, палко зу
стрінутий делегатами і гостями з’їзду.

Доповідь була вислухана з великою 
увагою і не раз переривалася оплесками.

Потім почалось обговорення доповіді 
тов. О. М. Косигіна. Дев'ятий п’ятирічний 
план буде важливим етапом в дальшому 
просуванні радянського суспільства по 
шляху до комунізму, в будівництві його 
матеріально-технічної бази, у зміцненні 
економічної і оборонної могутності краї
ни — сходяться В думці делегати.

Виступаючи на з’їзді, промовці з задо
воленням відзначають, що головне зав
дання нинішньої п’ятирічки, як це сфор
мульовано в доповіді О. М. Косигіна, по
лягає в тому, щоб забезпечити значне 
піднесення матеріального і культурного 
рівня життя народу на основі високих 
темпів розвитку соціалістичного вироб
ництва, підвищення його ефективності, 
науково-технічного прогресу і приско
рення зростання продуктивності праці.

Голова Ради Міністрів УРСР тов. В. В. 
Щербицький, який виступив на вечірньо
му засіданні з’їзду, сказав, що розробле
на під керівництвом Центрального Комі
тету партії науково обгрунтована програ
ма дальшого розвитку економіки країни 
і істотного підвищення життєвого рівня 
народу знайшла повсюдно цілковите 
схвалення і підтримку. Важливою особ
ливістю проекту Директив є те, що в

ньому передбачається планомірний і 
пропорційний розвиток народного 
господарства всіх союзних республік.

Від імені делегатів Комуністичної пар
тії України тов. В. В. Щербицький вніс 
пропозицію затвердити проект Директив 
XXIV з’їзду КПРС по п’ятирічному плану 
розвитку народного господарсіва СРСР 
на 1971 — 1975 роки.

Нова п’ятирічка, заявив перший секре
тар Саратовського обкому партії тов, 
О. 1. Шибаєв, стане важливим кроком у 
розвитку всіх галузей народного госпо
дарства області. Досить сказати, що тіль
ки приріст промислової продукції пере
вищуватиме весь випуск її в 19оС році.

Тов. О. І. Шибаєв відзначив, що без 
міцної сільськогосподарської бази не
можливе ніяке юсподарське будівни
цтво, Він докладно спинився на завдан
нях колгоспів і радгоспів області в новій 
п’ятирічці.

На з’їзді тривають виступи представ
ників братніх партій. Промовці відзнача
ють ту велику роль, яку відіграє КПРС у 
згуртуванні рядів міжнародного комуніс
тичного руху, в боротьбі за мир і світле 
майбутнє людства, проти сил імперіаліз
му і реакції.

7 квітня XXIV з’їзд продовжував 
роботу. (ТАРС),

Будувати майбутнє
Вчитуємось у рядки доповіді 

тов. Брежнєва, виступів деле
гатів. В кожній групі, техніку 
му вивчаються матеріали з’їз
ду. Ті завдання, які будуть 
днями затверджені, виконува
ти їм, сьогоднішнім учням тех
нікуму. Тому з такою гордістю 
доповідали вони на урочистій

лінійці про виконання соціаліс
тичних зобов’язань в день від
криття з’їзду партії. Навіть 
першокурсники говорять, що і 
вони встигнуть попргцювати на 
дев’яту п’ятирічку. Л це свід
чить про єдність помислів пар
тії і молоді.

За п’ятирічку з технікуму 
вийде більш як сімсот дипло
мованих будівельників. Колек
тив викладачів докладе всіх 
зусиль, щоб це були високо
кваліфіковані спеціалісти, гід
ні завдання будувати майбут
нє.

В. СУЖАЄВ, 
директор Кіровоградсько
го будівельного технікуму.

ВОНИ З ЧЕСТЮ
ДОДЕРЖАЛИ 
СЛОВА

З ТОБОЮ? 
ПАРТІЄ, 
В ДІЛАХ 
І ДУМАХ!

Понад 400 юнаків і дівчат на
вчається зараз у Бобринецькому 
професійно-технічному училищі ме
ханізації сільського господарства. 
Після закінчення навчання учні 
одержать документ про середню 
освіту і спеціальність сільського ме
ханізатора.

Па фото: група дівчат — майбут
ніх механізаторів.

Фото А. ЗАПАРИ.

КОЛЕКТИВИ, ЩО ЗДОБУЛИ ПРАВО ПІДПИСАТИ 
РАПОРТ XXIV З’ЇЗДОВІ КП УКРАЇНИ ПРО СВОЇ 
ТРУДОВІ ЗВЕРШЕННЯ

Відділ робітничого постачання комбінату «Олек- 
сандріявугілля». Великовисківський промкомбінат Ма- 
ловисківського району. Гайворонська районна між
колгоспна шляхово-будівельна організація. Долин- 
ський цукрозавод. Долинський районний побутовий 
комбінат. Другий ім. Летровського цукрозавод. Зна
м’янська третя дистанція захисних лісонасаджень. 
Знам’янська рембуддільниця. Знам’янський міськ- 
промкомбінат. Знам’янський сирзавод. Знам’янська 
дистанція сигналізації і зв’язку. Знам’янська друкар
ня, Капітанівський цукрозавод. Кіровоградський ви
робничий комбінат будівельних матеріалів. Кірово
градська панчішна фабрика. Кіровоградський завод 
фільтруючого кізельгуру. 
«Червоний дзеркальники, 
обласного управління 
градська теплоелектроцентраль, 
авіапідприємство. Кіровоградське 
вельне управління по благоустрою 

електричних 
міжколгоспна

в ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

ОКРИЛЕНІ ПРАЦЕЮ
(Закінчення).

ПАМ’ЯТНИМ ВИМ
ПЕЛОМ ЦК ЛКСМУ — 
комсомольсько- молодіж

ний колектив токарів 
дільниці бронзової втулки 
Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрега
тів (бригадир Л. Дячен
ко) , комсомольсько-моло
діжний колектив верстат
ників головного заводу 
виробничого об'єднання

сДніпроенсргобудінд у с т- 
рія» Світловодського ра
йону (гр у п к о м с о р г 
В. Максимов), комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив бригади намоту
вальників рч'йенергоуп- 
равління м. Олександрії 
(групкомсорг Н. Турбаєв- 
ська), комсомольсько-мо
лодіжний колектив меха
нізованої ланки по виро

щуванню кукурудзи кол
госпу ім. Куйбишева Но- 
вомнргородського району 
(ланковий М. Босько), 
комсомольсько - молодіж
ний колектив тракторної 
бригади колгоспу ім. Ди
митрова Вільшанського 
району (групкомсорг 
М. Кіров), ксмсомольсько- 
молодіжниії колектив 
тракторної бригади кол
госпу ім. Ульянова Улья

новського району (груп
комсорг В. Проданчук), 
комсомольсько - молодіж
ний колектив МТФ кол
госпу «Мир» Ганворон- 
ського району (групком
сорг О. Дзюбейло), ком
сомольсько - молодіжний 
колектив МТФ колгоспу 
«1-е Травня» Маловисків- 
ського району (групком
сорг О. Колодєєва), ком
сомольсько - молодіжний 
колектив МТФ колгоспу 
ім. Леніна Новгородків- 
ського району (групком
сорг 3. Токар),

ТО АДЯНСЬКА молодь завжди зай- 
має активні позиції на широ

кому фронті національно-визволь
ного руху, надає політичну під
тримку, моральну і матеріальну 
допомогу народам, які борються 
за свою незалежність.

Ленінський комсомол і молодь 
разом з усім радянським народом 
рішуче виступає проти відроджен
ня диктаторських фашистських ре
жимів, проти американської агре
сії у країнах Азії, палко висловлює 
свою солідарність з молоддю 
країн Африки.

Зараз проходить всесвітня кам
панія «Юність викриває імперіа
лізм», в якій активну участь беруть 
комсомольці Радянського Союзу. 
Наша підтримка В’єтнаму, Лаосу. 
Камбоджі та інших країн знахо
дить своє відображення в багато-

Двомісячник солідарності
чисельних мітингах і маніфестаціях 
радянської молоді, в проведенні 
днів і тижнів солідарності, в трудо
вих вахтах, суботниках і неділь
никах.

Однією з форм участі комсо
мольців і молоді Кіровоградщини 
у всесвітній кампанії «Юність ви
криває імперіалізм» є збір коштів 
для надання допомоги народам, 
які борються за свою свободу і 
незалежність.

З цією метою бюро обкому 
ЛКСМ України разом з обласним 
управлінням «Вторчормет» та ра
дою по народній освіті при обл
вно постановили провести з 1 квіт-

ня по 1 червня ц. р. обласний 
ударний комсомольсько-молодіж
ний двомісячник по збору та здачі 
металевого лому.

Міськкоми, райкоми та первин
ні комсомольські організації, від
діли народної освіти зобов’язано 
широко залучати комсомольців і 
молодь, школярів області до ак
тивної участі у зборі металевого 
лому.

Міськкоми, райкоми та первинні 
комсомольські організації та кра
щі збирачі, які займуть перші міс
ця, будуть нагороджені почесни
ми грамотами обкому ко/лсомолу і 
відзначені грошовими преміями.

Кіровоградський завод 
Кіровоградські майстерні 
хлібопродуктів. Кірово- 

Кіровоградське 
ремонтно-буді- 

міста. Кі- 
мереж, Кі- 

шляхово- 

карня. Кіровський племптахорадгосп «Репродуктор». 
Колгосп «Більшовик» Устинівського району. Колгосп 
імені XX з ізду КПРС Новоархангельського району. 
Колгосп імені 10-річчя Жовтня Гайворонського райо
ну, Колгосп імені Котовського Світловодського райо
ну. Колгосп імені Леніна Долинського району. Кол
госп імені Мічуріна Устинівського району. Колгосп 
«Правда» Добровеличківського району. Колгосп «Путь 
Ильича» Знам янського району. Колгосп «Родина» 
Новоукраїнського району. Колгосп «Росія» Олександ- 
рівського району. Колгосп «Серп і Молот» Олександ
рійського району. Колгосп «Україна» Новоукраїнсько
го району. Колгосп «Україна» Добровеличківського 
району. Колгосп імені Ульянова Новгородківського 
району. Колгосп імені Ульянова Добровеличківського 
району. Колгосп Імені Чкалова Світловодського ра
йону. Колгосп імені Фрунзе Ульяновського району. 
Колгосп «Червоний партизан» Олександрійського ра
йону. Колгосп «Червоний прапор» Олександрійського 
району. Колгосп імені Шевченка Голованівського ра
йону. Колгосп імені Шевченка Кіровоградського ра
йону. Колгосп «Шлях до комунізму» Знам'янського 
району. Колгосп імені Б, Хмельницьксго Ульяновсько
го району. Маловисківський спирткомбінат. Новгород- 
ківська районна міжколгоспна будівельна організація. 
Новопразький харчокомбінат Олександрійського ра
йону. Новоукраїнський сирзавод. Новомиргорсдська 
районна друкарня. Олександрійська меблева фабри
ка. Олександрійське автотранспортне підприємство 
№10011. Олександрійський м'ясокомбінат. Олександ
рійський маслосирзавод. Олександрівський районний 
промкомбінат. Олександрійський держкінзавод 
№ 174. Південно-Українська геологічна експедиція. 
Ремонтно-будівельне управління тресту «Кіровоград- 
вуглебуд». Радгосп «Інгульський» Устинівського райо
ну. Радгосп імені Рози Люксембург Бобринецького 
району. Радгосп Сальківського цукрокомбінату. Світ- 
ловодська меблева фабрика. Світловодське авто
транспортне підприємство № 10007. Світловодський 
район електричних мереж. Світловодський комбінат 
громадського харчування. Спеціалізоване управління 
№ 411 тресту «Дніпроелектромонтаж». Спеціалізова
не управління № 2 тресту «Гідроспецбуд». Транспорт
на контора облспоживслілки. Устинівський маслосир
завод. Устинівський районний побутовий комбінат. 
Швейно-галантерейна фабрика облспоживспіпки. 
Шлюз гідроелектростанції імені 50-річцЯ Великої 
Жовтнево, соціалістичної революції (м₽Світловодськ).

ровоградський район 
ровоградська районна ...... ...........
будівельна організація. Кіровоградська"районнГдру-
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8 квітня 1971 року
„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ Зстор

ДЕЛЕГАТИ XXIV З'ЇЗДУ КПРС

СПРАВА—ТАКА ПРОСТА І ТАКА СКЛАДНА

УВАГА — ДОСВІД!

1
Т ЕПЛИЙ, світлий, як оранжерея, 
■ цех. Розмірено гудуть верста- 
ти. Біля них — заклопотані робіт
ники. Деінде лунає брязкіт заліза. 
Повільно йдемо з Миколою Саве- 
лійовнчем Душейком, начальни
ком механічного цеху Кіровоград
ського ремонтного заводу «Укр- 
сільгосптехиіка» дільницею і рап
том: «Знайомтесь: Григорій Івано
вич Алексєєв».

Молодий, міцно складений, на 
вигляд років до тридцяти, робіт
ник. У чистій робочій спе
цівці, на голові темний берет, ли
це виголене, проникливі, чорні, як 
терен, очі. Хазяйським поглядом 
обводить дільницю, знайомить з 
бригадою, з роботою, яку викону
ють. Та несподівано глянувши на 
годинника, промовляє:

— Ви мені вибачайте, мушу вас 
залишити. Після зміни мені треба 
йти на засідання міськвиконкому. 
Там розглядатиметься заява мого 
виборця.

Григорій па хвилину замислює
ться, а потім пропонує:

— Краще поговоріть з моїми 
хлопцями. Згода?

2

бм?™ИсГ«АУ ° ЦСХу 1 всім Разом
, за зва,ІНЯ комуністичної. Дого підтримали і одностайно об

рали своїм бригадиром. Довір’я 
товаришів було не лише радісною 
подією, а н відповідальним комсо
мольським дорученням.

?-ього КІЛЬКа МІСЯЦІВ, і 
бригаді одній з перших в області 
було присвоєно звання комуніс
тичної. З тих пір почався новий 
"Х°д У ЖНТТ* бригад* і всього 
цеху. Григорій розумів, що по
чесне звання зобов’язує оволоді
вати суміжними професіями, удос
коналювати виробничі процеси. А 
для цього потрібні знання, знання 
глибокі, різнобічні.

...На завод Григорій прийшов 
після армії, років десять тому. 
Профтехучилище закінчував до
призовником. Молодан слюсар 
уважно придивлявся до роботи 
старших. А ті не крилися, з охо
тою допомагали.

Якось комсомольці механічного 
цеху зібралися на чергові збори. В 
той час вже гриміла по всій краї
ні слава про комсомольсько-моло
діжні колективи комуністичної 
праці. Григорій запропонував орга
нізувати комсомол ьсько-молодіж-

Тож бригадир першим подає у 
цьому приклад: вступає до Кіро
воградського інституту сільсько
господарського машинобудуван
ня, а через рік — на філософ
ський факультет університету при 
Кіровоградському міськкомі пар
тії. Здобутими знаннями щедро 
ділиться з товаришами по брига
ді. Вчить їх турбуватися про честь 
заводської марки, бути дбайли
вими господарями, а не тимчасо
вими гістьми. Бо саме в цьому 
комуніст Алексєєв бачить свій обо
в’язок, саме так розуміє комуніс
тичне ставлення до праці.

Слідом за бригадиром суміжни
ми професіями оволоділи всі чле
ни бригади. І, як згодом вияви
лось, 3 великою користю для цеху.

з
ПРОТЯГОМ кількох років брига- 
ІИ да випускає настільні свердлу
вальні верстати. На них великий 
попит не лише в колгоспах і рад
госпах, а й на промислових під
приємствах, бо вони зручні, в ба
гатьох випадках незамінні. Від
носно конструкції верстата ніхто 
ніяких претензій не пред’являв.

Здавалося, щось непе внести в йо- 
го будову неможливо. Та ось ра
ціоналізаторам з бригади Алек
сеева — Миколі Кріпаку та Воло
димиру Бєліченку верстат хоч 1 
подобався, але вважали його не 
зовсім досконалим. Вирішили над 
ним ще попрацювати. Удосконали
ли плити кріплення пускача і 
електромотора. Верстат став знач
но легшим, привабливішим, а для 
заводу зекономлено значну кіль
кість металу.

Бригадир звернув увагу хлопців і 
на те, що при штампуванні дета
лей до вентилятора відходять дис
ки діаметром 20 сантиметрів. їх 
викидали, не задумуючись Рад 
тим, що за вітром летять на
родні гроші, метал. Бригадир по
радив використати їх як кришку 
до цього ж таки вентилятора, 
без зволікання попрацювали. І 
наслідок: збережено чимало сталі 
на тисячі карбованців.

Саме порадою, добрим словом 
допомагав Григорій Іванович мо
лодим раціоналізаторам.

Так було й того разу, коли їх 
колектив вирішив удосконалити 
трудомісткий процес — свердлу
вання отворів у флянцях. До цього 
кожен флянецьсвердлили окремо. 
Незручність тримання йою в ру
ках часто призводила до травм. 
Бригадир доручив цю справу ра
ціоналізаторам Банулу і Андрін- 
ченку.

Хлопці виготовили спеціальний 
пристрій, який дозволив одноразо
во закладати в свердлувальний 
верстат до 28 деталей. При відмін

ній якості ще й продуктивність пра
ці підвищилась в кілька разів. 
Порадились між собою І запропо
нували бригадирові од юго з трьох 
перевести па іншу операцію, бо те
пер з цією самою роботою і двое 
впорається.
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горія, виявляються • щоденно. 
Його колектив завжди займав пер
ші місця у змаганні. За успіхи, 
здобуті у восьмій п’ятирічці, Гри- 
грій удостоївся урядвих нагород.

Однак Алексєєв не тільки про 
свою бригаду дбає. Йому не бай
дуже, як ідуть справи у сусідів по 
змаганню. Якось на летучці май
стер Сорокін поскаржився, що 
сусідня дільниця по виготовленню 
запасних частин не вкладається в 
план. Причина: люди захворіли 
на грип. Порадився бригадир зі 
своїми хлопцями, секретарем пар
тійної організації Л. П. Кравцо- 
вою і... виручив суперників по 
змаганню. Допоміг з бригадою 
виконати потрібні роботи.

Обговорювала бригада проект 
Директив XXIV з’їзду КПРС, ба
гато перспектив бачила в ньо
му. Слюсарі оцінили в проекті 
перш за все великий простір для 
творчості кожного з них.

— Гуртом вирішили квартальний 
план ви конати до 24 березня, про
дуктивність праці підвищити не 
менше, ніж на 1.2 відсотка проти 
планової, дати надпланової про
дукції на 1600 карбованців. А все 
це разом взяте — наш подарунок 
з’їзду партії: тисячі зекономлених 
карбованців та кілограмів сталі, — 
підсумував Г. І. Алексєєв.

Бригада дотримала слова.
Високо оцінили працю Г. І. 

Алсксєєва комуністи обласної пар
тійної організації. Він — посла
нець на XXIV з’їзд КПРС, і зараз 
бере участь в цьому великому 
форумі комуністів Радянського 
Союзу.

к. кліщ.
м. Кіровоград.

НЕЗАБАРОМ для десятиклас
ників пролунає останнім, 

дзвоник. Постане перед ними 
надзвичайно відповідальне пи
тання: ким бути? Яку профе
сію обрати до душі, щоб про
жити життя цікаво, змістовно, 
принести найбільше корисіі 
суспільству?

Питання — не просте. Вирі
шити його правильно, з ураху
ванням нахилів і здібностей 
кожного юнака і юнки допомо
жуть учителі, батьки. Та у ви
борі любимої професії добри
ми порадниками можуть стати 
книги — наші постійні супутни-
ки і друзі.

Велику і цікаву роботу по 
пропаганді літератури про ви
бір професії проводить колек
тив Кіровоградської міської 
бібліотеки імені Павлика Мо
розова. Бібліотекар: почали з 
того, що наявний фонд літера
тури звірили з рекомендацій
ними бібліографічними покаж-

«Я тільки

О ДАЄТЬСЯ, дециметр шкіри—дріб- 
ниця, не варта уваги. А що дає еко

номія цих «дрібниць», якщо економи
ти кожен день, місяць, п’ятиріччя?

Відповідь на це питання дав голов
ний інженер Кіровоградської фабри
ки індпошиву і ремонту взуття «Про
грес» Г. Ю. Лазник на республікан
ській міжфабричній школі по вив
ченню раціоналізаторських методів 
розкрою шкірматеріалів, яка нещо
давно закінчила свою роботу в Кі
ровограді.

Інженер, зокрема-, розповів, що за 
п'ятиріччя колектив фабрики за
ощадив 173 тисячі квадратних мет
рів твердих і м’яких шкір
матеріалів, з яких виготовлено додат
ково 5500 пар взуття. Ось вона — 
ціна цих скромних дециметрів!

Немалий вклад у заощадження 
шкірматеріалів внесла народний до-

зорець — комсомолка Надія Можає- 
ва. Вона свою особисту п'ятирічку 
виконала за 3 роки 4 місяці і заоща
дила п’ять з половиною тисяч квад
ратних дециметрів шкірматеріалів.

Тому й не випадково, що респуб
ліканська школа організована саме на 
Кіровоградській фабриці індпошиву і 
ремонту взуття. .

її відкрив головний інженер управ
ління індпошиву і ремонту одягу та 
взуття, трикотажних виробів Мініс
терства побутового обслуговування 
УРСР Андрій Петрович Бондарчук. 
Він відзначив, що фабрика «Прогрес» 
— одна з кращих на Україні по ор
ганізації роботи штампувального це
ху і цеху крупного ремонту взуття. 
Підприємство також найкраще вико
нало свої передз’їздівські зобов’я
зання.

Перед учасниками школи виступив 
начальник цеху фабрики Ю. М. Лім-

перський. Він поділився досвідом, як 
впливає попередня обробка деталей 
взуття на якість виробів та який це 
дає економічний ефект.

Учасники школи заслухали розпо
відь про досвід попередньої обробки 
деталей взуття, поліпшення мате
ріальної заінтересованості робітників 
підприємств в нових умовах плануван
ня та економічного стимулювання. •

В роботі школи взяли участь го* 
повні інженери фабрик індпошиву та 
ремонту взуття всіх областей Ук
раїни. Вони вивчили організацію ро
боти цехів Кіровоградської фабрики 
«Прогрес», ознайомились з показо
вим розробленням шкірматеріалів та 
якими шляхами кіровоградці домог
лись великої економії.

п. сокович, 
інженер ПКТІ Міністерства по
бутового обслуговування УРСР.

чинами: «Подорож по профе
сіях», «Що читати про вироб
ництво і робітничі професії», 
«Бесіди про книги», «Хліб наш 
насущний». Це дало змогу до
укомплектувати бібліотечний 
фонд книгами про різні про
фесії, про знання, які потріб
ні людині тієї чи іншої спеці
альності, про професійну ети
ку, про моральні якості, по
трібні людині праці. У повсяк
денній роботі працівники біб
ліотеки також широко викорис
товують статті з газет і журна
лів—«Ранок», «Смена», «Знання 
та праця», «Юный техник», 
«Техника молодежи».

У бібліотеці увагу відвідува
чів привертають стенди: «Ким 
бути?», «Праця — їхній подвиг», 
«Путівка у життя», «Знання і 
труд поруч живуть». Прово
дяться огляди виставок книг, 
бесіди з учнями. Особливою 
популярністю у читачів бібліо
теки користується виставка книг

□

ВЧОРА ВІДЗНАЧАВСЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я

РОЖЕВІСТЬ ДИТЯЧИХ ОБЛИЧ
Тут спокій. Не властивий для ди

тячої установи. І тиша. Така, що 
Кожного примушує говорити пошеп
ки і пом’якшити кроки. Навіть не
вгамовна малеча замовкав зразу, 
потрапивши сюди. І тільки най
більш «неорганізовані», які свій вік 
ще місяцями чи тижнями рахують, 
можуть порушити встановлений по
рядок, нагадавши присутнім про 
своє існування.

Ця категорія громадян тут най
більш привілейована. Коли б вони 
не задумали показатись лікарю — 
будь ласка. Без черги. У будь-який 
день з 8 до 16 години.

Сьогодні до їхніх послуг—лі кар-пе* 
діатр Неоніла Костянтинівна Махров- 
ська. їй подобається бути на таких

прийомах. Адже в цій кімнаті, яка 
так і називається «Кабінет по вихо
ванню здорової дитини», приймають 
тільки здорових дітей. І хоча їм 
треба приділити немало уваги (зва
жити, вислухати, зробити антропо
метричні виміри, на основі всіх цих 
показань проаналізувати, пк розви
вається дитина і дати відповідні 
вказівки матері), Неоніла Костянти
нівна ніколи не стомлюється за цією 
роботою. Бо тут бачиш лише ра
дість і посмішку. А цс для лікаря— 
найдорожче.

Інша справа, коли в лікарню по
трапляє хвора дитина. Для цього 
тут працює не один кабінет, а кіль
ка. Якщо, приміром, лікар затруд- 
Няється встановити діагноз, хворого

направляють в кабінет функціональ
ної діагностики. Найновіші апарати
— електрокардіограф, спирограф, 
електротермометр — безпомилково 
визначають хворобу та її ступінь.

При міській дитячій лікарні № 2 
працюють ще кабінети — профілак
тичний, хірургічний, ревматологіч
ний, психоневрологічний, фізіотера
певтичний, рентгенологічний, кабі
нет лікувальної фізкультури, ведуть 
прийом дерматолог і ендокринолог. 
Словом, як пояснила головний лі
кар Ганна Максимівна Суржикопа,
— мати може одержати консульта
цію і обслідувати дитину з будь- 
яким захворюванням.

Але оснащення, яким би сучасним 
воно не було, нічого не варте без 
лікаря. І па варті здоров’я тих най
молодших громадян Кіровограда, 
яких обслуговує ця лікарня, — 40 
лікарів 1І7 чоловік, середнього ме
дичного персоналу.

Це завдяки їм у нашому місті за 
останні роки не було віпадкіп за-

хворюваппя дифтерією, стовбняком. 
Поодиноким явищем етап коклюш. 
Вчасно проведені профілактичні 
щеплення проти кору дали змогу 
довести до мінімуму захворювання 
цим тяжким недугом.

І вірнться, то недалекий той час, 
кили під багатьох хвороб залиша
ться тільки назви. Бо з ними ведуть 
боротьбу люди пайблагороднішої 
професії на землі — лікарі.

Г. ПРОКОПЕНКО.
НА ФОТО: на прийомі у «Кабіне

ті по вихованню здорової дитини». 
П'ятимісячний Сергійко Добронос 
— задоволений своєю вагою.

Фото ІО. ЛІВАШННКОВА.

на тему: «Перед тобою відкри
ті всі шляхи». З цієї виставки 
тільки за місяць було видано 
понад сто книг.

Багатьох учнів 7—8 класів 
захопила гра-подорож на те
му: «Дороги в життя почина
ються з мрії». Ще задовго до 
початку гри-подорожі у біб
ліотеці на видному місті висіло 
оголошення: «Юний друже! 
Ти мрієш про майбутнє, про 
той час, коли своїми руками 
будуватимеш заводи, водити
меш кораблі. Хочеш, ми здій
снимо з тобою подорож V 
мрію!»

Маршрути подорожі—«До ка
пітанів степових кораблів», 
«Дивна професія — будівель
ник», «До вчителів», «До лю
дей у білих халатах», «До хі
міків», «До людей моєї мрії». 
ЦІКАВО проходять у бібліо

теці зустрічі читачів з пра
цівниками різних галузей на
родного господарства, пере
довиками і новаторами про
мисловості і сільського ГОСПОч 
дарства, транспорту і зв'язку. 
На одній з таких зустрічей пе-, 
ред читачами виступили Л. В. 
Стойко, лікар-терапевт; В. 
Володарський, шофер першо
го класу; В. П. Мельниченко,- 
бригадир механізаторів, Герой 
Соціалістичної Праці. А учні 
Таня Сільвестрова, Люда Де
рев’янко, Толя Панський, Воло-( 
дя Левченко та інші поділили
ся своїми планами >.а майбут-

Читацькі конференції, диспу- 
ти» усні журнали, вечори-зуст- 
річі все це важливо і ціка
во. Та основне у діяльності біб- 
ютекарів по профорієнтації' 

— індивідуальна робота. Бе
сіда з Кожним читачем про світ 
май6«ЗІ“'ОП?°НЬ' його "Р° 
маибуін£ його участь у гурт- 

роботі. А після такої роз- 
Іншої „ниг₽иЄ“О“вНДаиі" ,ІЄЇ чи 

п ДМИ.ТРЕНКО.
м. Кіровоград.
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ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ТУРУ 
ВІКТОРИНИ «ПЕРЕМОГА», 
ПРИСВЯЧЕНОЇ РІЧНИЦІ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМН
І 26 РОКОВИНАМ 
ПЕРЕМОГИ РАДЯНСЬКОЮ 
НАРОДУ У ВЕЛИКІЙ 
ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ НАД 
ФАШИСТСЬКОЮ 
НІМЕЧЧИНОЮ

Відповіді оцінювалися не ли
ше за точність, а м за їх повно
ту та художнє оформлення 
текстів.

Другу премію присуджено 
Е. О. КОЛЯДІ, науковому пра
цівникові обласного краєзнав
чого музею, третю — В. Г. ФЕ- 
ДОСЄЄВУ, заступникові на
чальника відділу випробувань 
Г вловного спеціалізованого
конструкторського бюро по 
грунтообробних і посівних ма
шинах.

Заохочувальними преміями 
відзначено роботи І. T. APTE- 
MEHKÀ — викладача Кірово
градського педагогічного інсти
туту, Г. Д. ГОЛОВЧЕНКА із 
м. Знам’янки« працівника Саб- 
піно-Знам’енського цукрозаво
ду М. І. БІЛАНА.

Президія Товариства відзна
чила цінним подарунком грун
товну роботу по збиранню 
матеріалів з історії Радянської 
Армії учня Новомиргородської 
середньої школи № 2 СЕРГІЯ 
©МАРЧУКА.

Почесними грамотами на
городжено В. ПОВІЙЧУКА, 
Л. ВЕНГЕРОВСЬКУ, В. ХОХЛО- 
ВУ. О. ДЖУЛАЙ, А. ЛЕЛЕКУ.

Обласне Товариство охорони 
пам'яток історії та культури, 
газета «Молодий комунар» ви
словлюють щиру подяку всім 
товаришам, які взяли участь у 
першому турі вікторини «Пере
мога».

В.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ 
ПЕРШОГО ТУРУ

1. 17 вересня 1917 року Єлисавст- 
градськиіі комітет партії більшови
ків запропонував усім організаціям 
відк.тпкапі своїх представників з 
Меншовицької Радії і обрати нову.

Новообраний виконком Єлнсавет- 
градської Ради із січня 1918 року 
був реорганізований у військово-ре
волюційний комітет, який «.творив 
Червону Гвардію.

2. Звання Маршала Радянського 
Союзу присвоєно вперше в 1935 ро
ці М. М. Тухачевському, О. І. Єго- 
рову, К. Є. Ворошилову, С. ЛІ. Бу- 
дьоиному.

3. У нашій області в свій час по
бували:

Днбенко Павло Юхимович, вій
ськовий і державний діяч, герой

громадянської війни, 4 серии» 1922 
року виступив на засіданні плену
му Єлнсавстградського виконкому.

КотовськпЙ Григорій Іванович, В 
листопаді 1921 року за завданням 
Фрунзе приїздив у Єлнсаветград 
для проведення роботи по зміцнен
ню загонів Червоної Гвардії.

Фрунзе Михайло Васильович. У 
вересні 1922 року приїздив у Єлпса- 
ветград з метою допомогти у ра
дянському будівництві.

Косіор Станіслав Вікентійович. 26 
вересня 1920 року прийняв у своєму 
ваюні на ст. Єлнсаветград пред
ставника місцевого партійного ко
мітету КП(б)У.

Будьоііний Семен .Михайлович, (6 
жовтня 1920 року виступив на мі
тиш у в селі Дмитрівні Знам’ян- 
ського району. Разом з К. Є. Воро- 
шнловнм 25 січня 1921 року був у 
Єлисавсгграді, виступав з промо
вами.

Ворошилов Клим Ефремович в 
травні — червні 1919 року я Олек
сандрії розробив план розгрому гри- 
гор'свсі.кпх банд. 25 січня в Елиса
вет граді виступив перед бійцями з 
промовою.

4. Всього в області встановлено 36 
пам’ятників, присвячених терори 
громадянської війни.

5. Кіровоградська наступальна 
операція проведена силами ІІ-го І 
111-го Українських фронтів. В піч па 
7 січня 29-й танковий корпус вийшов 
до південної околиці Кіровограда. 
Вже 7 січня вранці наші війська, 
іцо наступали північніше, переріза
ли залізницю в районі роз’їзду Ле- 
леківка. В цей час частини 13-го 
танкового корпусу перерізали доро
гу Кіровоград — Рівне. 8-го січня 
опір порога було зломлено. Цей 
День вважається днем звільнення 
Кіровограда.

6. У вересні 1913 року війська 11-го 
Українського фронту форсували 
Дніпро і відкинули противника в

• районі сіл Куцеполіпки, Дереївкн.
7. •Кіровоградську область звільня

ли II і III Українські фронти, коман
дуючі — І. С. Конев та Р. Я. Ма- 
лнновський.

8. За звільнення Кіровоградської 
області знання Гертя Радянській» 
Союзу присвоєно: капітану А. К. 
Алексееву, молодшому лейтенанту

2 НАЗВІТЬ НЛИВИЗЛАЧ- І1ІП1У ПАРТИЗАНСЬКУ ДИ* версію нл території ой. ЛАСТІ. ХТО БРАВ УЧАСТЬ’ -? ХТО З ВІДОМИХ ВАМ 11АРТ1 із ЛІ ІСЬКІIX ВАТАЖКІВ БРАВ УЧАСТЬ В РУСІ ОПОРУ ЗА КОРДОНОМ НАШОЇ КРАЇНИ?4 КОМУ З ГГ.РОЇВ-ПЛРШ- ЗАНІВ ВСТЛІІОВдІЕІІО с е* М’ЯТННКИ У нашій оь- '1 А ('ТІ?" 5. НАЗВІТЬ ІМЕНА ЗЕМЛЯ- . 
звільнення Кіровоградської області ЩВ — ПОВНИХ КЛВЛі'И-І IB 
зпаппя Героя Радянською Союзу бу- ОРПЕІІА СЛАВИ, 
ло присвоєно 412 чоловікам. оі удь __ ,, , опіпі.іп:іІ.

9. За Кіровоградську операцію та
кі частини і підрозділи здобули 
назву «Кіровоградська» та «івлрдій- 
ська»: 297-а стрілецька Слов’янська, 
50-а стрілецька Запорізька, 409-а 
стрілецька дивізії. 25-а, 31-а, 170-а 
ганкові бригади, 1-й штурмовий 
авіаційний корпус, 1-а гвардійська 
бомбардувальна авіаційна дивізія, 
205-а І 302-а винищувальні дивізії, 
И-а І 16-а артилерійські дивізії, 
1000-й та 1639-іі винищувальні про
титанкові артилерійські полки, 
078-й гаубичний артилерійський 
Полк, 1548-й та 1694-й самохідні ар
тилерійські полки, 2G3-ii та 292-й 
мінометні полки, 97-й гвардійський 
мінометний Червонопраііорнин полк, 
11-й окремий гвардійський міномет
ний дивізіон. 60-а інженерно-сапер
на бригада, 329-й інженерний ба
тальйон.

10. 1970 року відкрито близько 
тридцяті пам’ятників в області.

К 11 Грибу, старшому лейтенанту 
С, ҐГ Жарову,' сержанту І. ». Ку- 
зіпу, сержанту В. П. Леонову, стар
шині І. ф, Немкову, молодшому 
лейтенанту В. А. Даіпевському, 
старшому сержанту Г, Д. Ьоровчен- 
ку, лейтенанту П. А. Баранову, 
сержанту В. X. Бухтулову, левте- 
Ианту 1. В. Дунаеву, рядовому і. І. 
Знбіиу, майору 1. К. Половцю, рядо
вому А. Л. Зозулі, молодшому 
сержанту Н. Я. Охрімснку, старшині 
1. Г. Шабанову, сержанту Г». І. 
Габдрахманову, молодшому сержан
ту В. І. Акимову, лейтенанту 1. А. 
Антнпіву, сержанту 3. Шаймарда
нову, капітану П. Л. Останенку, 
сержантам В. 1. Га.ючкіну, Г. і. Пс- 
нежко, Г. М. Зубову. Всього за

ПРОПОНУЄМО ПИТАННЯ
ДРУГОГО ТУРУі. ЯКІ ПАРТИЗАНСЬКІ ЗАГОНІ! ДІЯЛИ НА ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДЩІ1ІІІІ ЛІД ЧАС ТИМЧАСОВОЇ И ОКУПАЦІЇ І ДЕ? НАЗВІТЬ КОМАНДИРІВ.

6 В БОЯХ ЗА ЗВІЛЬНЕННЯ НАШОЇ ОБЛАСТІ БРАЛИ УЧАСТЬ ЧОТИРИ ЧЛЕНИ ЕКІПАЖУ ТАНКА «Т-34», 1 Е« РОЇ РАДЯНСЬКОГО союзу. НАЗВІТЬ ЇХ ІМЕНА. ІДО ВІДОМО ПРО ЇХ ПОДВИГ?7 НАЗВІТЬ ІМЕНА ВОЇНІВ, ЯКІ ПОВТОРИЛИ ПОДВИГ ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА ПА К1РОВОГРАДІЦІШ1. XI0 З НИХ НАШІ ЗЕМЛЯКИ?8. СКІЛЬКИ ФАШИСТСЬКИХ ДИВІЗІЇ! БУЛО ОТОЧЕНО ПІД ЧАС КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ?9 ХТО З НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ ВІДЗНАЧИВСЯ ПРИ ШТУРМІ БЕРЛІНА? ЩО ВАМ ВІДОМО ПРО ЇХ ДОЛЮ?
Відповіді надсилайте з по

міткою іПеремога* до 9 
травня цього року на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Шевчен
ка, 16/1, обласне Товариство 

' охорони пам'яток історії і 
культури.

t

„СПАСИБІ ТОБІ"
Дні роботи XXIV з'їзду КПРС — це дні напру

женої творчої праці, дні нових звершень і знахідок. Ре
дакційна пошта щодня приносить листи, в яких початкую- 
чі автори намагаються поетичним словом передані велич 
цього часу, вірність справі Леніна, показати керівну роль 
партії, значення з'їзду для дальшого розквіту країни.

♦ Партіє рідна, тобі на иі помисли.
Полум’я серця — тобі!
Чули і чуєм усі твої поклики,
Вірні всім серцем тобі!» —

чан починає свій вірш «Паріії» Галина Коваль з м. По
мічної.

Комсомолець Володимир Донцов з села Лозоватки Ма- 
ловнсківського райопу теж свій вірш присвятив партії, 
»ле він прагне передати ділову атмосферу з’їзду, який 
підсумовує великі звершення і намічає нові плани. Як і в 
Галини, у Володимира чіпаємо щирі рядки любові до 
Партії Леніна:
«Спасибі, партіє, тобі
За тих людей, що в крані ти зростила».
Кіроноградці А. Харлепко і П. Тимофєєв у своїх віршах 

розказують про зміни п країні, які відбулися під керів
ництвом партії, В. Лашкул з с. Полівки Оиуфріївського 
району у вірші «Магелланп планети» і Б. Кришкіїї з Кі
ровограда — у вірші «За московським часом» осмислю
ють історичне значення з’їзду.

Свої вірші, присвячені з’їздові партії, надіслали також 
робітник Кіровоградського заводу тракторних гідроагре
гатів Олексій Іванов, п'ятикласниця Хаіцуватської серед- 
иьої школи Гайворопського району Людмила Усатюк та 
інші автори. Багатьом з них бракує поетичної майстер
ності, однак у всіх творах відчувається висока відпові
дальність громадянина Країни Рад за сьогодення і май- 
бу і не.

ДІД Ліусіїї повернувся в село 
останнім автобусом. І Луке- 

рія Петрівна одразу накинулась 
на нього з наріканнями:

—- І де цс можна вештатись в 
таку гарячу нору? Он грядки 
пересихають, треба братись ци
булю садити, а ти, певно, з зять
ком піну з пива здував до захо
ду сонця.

— О! Я так і знав, — дід тьоп
нув на покуття шапкою, насто- 
бурчив руді вуса. — Як тільки 
розвесниться, то й починаються 
перепалювання. Як не з рідною 
жінкою, то з сусідами. Лнвонові 
он. дивись, мозолить очі моя че
решня. Каже, що тіннть його ма
лину. А ти за два тижні до велн- 
юдпя хочеш бути з чистими рука
ми. Я ж. можна сказати, в Кі
ровограді того пнва й не нюхав. 
Діло було в мене, о! — дід під
няв вгору вказівний палець, сіп
нув волохатою бровою. — Я, 
можна сказати, досвід переймав. 
Там теж суперечки паїцот дере
ва та кущів. А тепернчкн після 
довгих консіліумів у ціп справі 
перструбація почалась.

І Мус.’й розповів, як його зять, 
прокинувшись учора вдосвіта, 
пзяв у руки лопату, вискочив на 
балкон і гукнув до сусіда: «Я 
йду садити шовковицю, а ти 
спиш. Тоді знову влітку твої па- 
цани спинатимуться до моїх 
ягід. А якби свої мав, цього б 
не було. Так ото я вимагаю: за
раз же вставай і гайда зі мною 
за місто в лісосмугу корчувати 
саджанці. Так вирішив домовий 
комітет: цієї весни кожен муж
чина повинен посадити проти 
свого вікна п’ять деревин. 1 цс 
на всіх Черемушках...»

В кінці березня я обласному центрі проходила V обласна декада музики Кіропоградщинн, яка стала звітом 
самодіяльних митців XXIV з’їзду КПРС та XXIV з’їзду КП України.

Днями в обласній філармонії відбувся заключний концерт переможців V обласної декади музики Кіровоград- 
іци:іи. Переможцям вручені Дипломи І та II ступеня обласного управління культури.

На фото: виступає переможець обласного огляду- конкурсу духовий оркестр колгоспу «Комінтерн» Бобри- 
нсцького району (керівник П. ЖУК). Фото ІО. Я і БА III НИКОВА.

ІО Наша адреса і телефони! «МОЛОДОЙ КОММУНАР», «ргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря — 2-45,35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор* 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня hi. Г. ЛІ. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Пінки, 2.

Лукерія Пеірівна не дивується 
дідовим повідомленням, каже, 
що так повинен поступити вся
кий, кому дорога своя честь. Та 
дід продовжує своє:

— Цс ще не все. Там, у місті, 
знайшли метод проги кожного 
зла. Ото вештались всякі тобі 
халамидники по дендропарку, 
обскубували віття, топтали тра
ву. Тепер цього пе буде. Віійпі-

Горобцям НА ЗЛО
.чи в. парк дровосікн, зрубали 
зайві кущі. І так. щоб над зем
лею стирчав дебелий сук-пеньок. 
Куди пе станеш погою, а тобі 
навіть через підметку колька. От 
І не будуть тинятись дарма між 
деревами.

Далі дід нагадав Луксрії Пет
рівні, що в місті є спеціальне 
зелене господарство,

— Воно іі квіточки садінь оба
біч вулиць, 1 травичку, і кущі.

Підстрижуть влітку всю зелень 
— як коло райського палацу 
принада. Проте вже й десяти
метрові дерева почали стригти. 
Стирчить над вулицею стовбур 
під донедавна розкішної лини 
без жодної гілочки. Тепер такий 
досвід переймають но всьому 
місту, Ог, скажімо, коло пед

інституту росли роками велетен
ські зелені красуні. Та тут ко
мусь зелень мозоль на очах на
била. То візьми та й зріж собі 
той мозоль, чоловіче. Ні, взяли 
іі зсікли гілля. І вже замість де
рев — стовпи. Воно нічого, зазе
леніє; може, щось засохне, щось 
оживе... Як рак свисне.

Баба сплескує в .долоні:

— Гоєпаиечку, то липа ж в 
нас—рідкість. Я за сім верств хо
дила до лісу, аби цвіту принес
ти з неї. На такій, як ти кажеш, 
великій липі може примоститись 
десять роїв бджіл. Пахощі, ліки, 
і дихати любо. А кому ж стов
бур на радість.

Дід починає сердитись:
— Ти нічого не розумієш. «Те

пер така мода», — кажуть в зе
леному господарстві. Дівчатка, 
бач, знизу спіднички підрізають, 
а зелене господарство та за його 
прикладом інші друзі-губителі 
природи вже «міні» зверху у де
рев роблять. Мода. Якщо хочеш 
знати, здоровенне дерево місце 
для всякої тобі нечисті. Он в Кі
ровограді, отам в центрі, де ми 
їли морозиво, на гіллях знайш
ли собі пристановище горобці. 
На час, поки холодно. Так от, на 
зло цим горобцям, взяли та й 
Обрубали дерева. Тепер по вули
ці Леніна — одні сторчаки. Зять 
каже, іцо в кіровоградців навіть 
парижани могли б перейняти 
досвід. Вони колись виганяли з 
міста голубів, щоб дахів не об-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ. 9 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 - 
На XXIV з’їзді КПРС. (М). 
J0.30 — Для дітей. «Музичний 
альбом». (М). 10.55 - Худож
ній фільм «Світло у наших вік
нах». (ЛІ). 12.15 - Концерт
симфонічної музики. (М) 13.00 
- На XXIV з’їзді КПРС. По 
закінченні — концерт. (М). 
16.45 — Працею звеличені. (За
поріжжя). 17.00 - Народний 
телеуніверентег. «Нове в селен
ії І озимих» (К). 17.15 - Теле
фільм. (Кіровоград). 17.40—Те- 
аепісті. (К). js.00-H.-i XXіV 
3 їзді КПРС. (ЛІ). 19.00-Ху-
дожніи фільм «Посол Ратіїпсь- 
yxTv С?,КПУ’- (ЛІ). 20.30-На
XXIV з’їзді КПРС. Іпформа- 
■A7ra програма «Час». (М) 
21.ІЗ - Кольорове телебачення 
•Карусель». (ЛІ). 22.05—Спор- 
тишіа програма. (М). По за- 
КІНЧСІШІ — телевісті. (К).

СУБОТА, Ю КВІТНЯ пгп ШЛ ПРОІРЛМЛ 9ïfLnÆ 
мастика для всіх. (Л1) 9зо — 
SS,і,

•рограма «Здоров’я», (мт 
< дінвроветрощ-ьк J" " 1.15-«^,';’:

ФЕЙЛЕТОМ

драпували. А можна було б по- 
іншому — знести дахи, і іолубц 
самі зникли б. Якщо діяти пс- 
іііровоградськи.

Баба .хитає головою. А тоді 
зііову:

— Значить, мода, кажеш. Ну; 
хай молоденьке деревце під
стригають. А навіщо ж старі ли
ни надпереджуюгь? Я б голови 
тим постригла, хто це такс 
коїть.

Дід устав з лави, тупнув по
гою: , »•

— Т.і перестань. Скатано — 
мода тепер така... Заважає иам 
велике дерево, розумієш...

А вранці, вхопивши в руку со
киру, зваливши на спину драби
ну. попрямував до розкішної 
черешні.

— Не рубай, Мусійчнну, не 
торкайся до неї! — гукає на
вздогін- Лукерія Петрівна. — /І 
віддам Якимов! свою наливу, 
.лс хай дерево росте.
Дід глухо в отвіт:
— Я ще до черешні пе дійшов. 

Спершу зніму гілляки на яб
луні.

Баба остовпіла па місці:
. — Ой, людоньки, здірів на 
старість чоловік. Коромисла не 
може змайструвати, а щоб дере
во понівечити, знайшов силу.

Мусій зупинився неподалік об
рубаної яблуні, косо подивився 
па тополю. — Ох і робото ж бі
ля неї для сокири буде!.

Що ж, як говорять, досвід пе
реймати пе так вже й легко. 
Особливо, коли цеіі досвід іме
нується: «На зло горобцем».

До речі, лише ті обрубали па 
міській вулиці, а горобці вмос
тились тут же, порад на сусід
ніх деревах. Чекають просто 
теплішої пори...

М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград.

U
А

«Я — сьогодні». (М). JJ.45 -м
Наша афіша. (К). 11.50 — «34 
І,аІ,ГІН'шмн иакреслсіїинми»^ 
(К). І2.05 — Мультфільм «Ум« 
на шукає друга». (К). 12.15 -х 
ш.р„СлТІ"'“І, !’.’’л,и,э Комуністи* 
”л,пР„СД’- 12.45 - в ефірі
спв?»0Д/м\ЬЭ' ГоИ?МУ ЗІрки ираІ

“ ’Концерт
> ° орксстру КнївсьиогЗ 

військового округу. (К) 14 25-і 
Кольорове телебачення. Мглі.?« 
?eS; (M)-15-°° - «а
XV, Уб <°Д«са). 16.15 Л 
.ті (м“ Й)ьи 1!”лп

1S 00ЛРУ' и І|ро'І’сс>» = . (Харківй

v ?.1зл1 кпрс. дому* 
І9 15аЛЬп’Йю ?еЛе,Ь,льи.
«Ann ? СФ*РІ «ЛІолодістьз) 
(М) 2І «о' ,,,укасг‘10 тазантиі* 
(М) ,,рогра«а
(М) 23 Ö 30 й" к"іо"а"«рамд;
1. *і — Концерт. М 23.4® 
- Новини. (М).
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