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17 березня 1971 року в Києві, у Палаці 
культури «Україна», розпочав свою ро
боту черговий XXIV з’їзд Комуністичної 
партії України.

З’їзд відкриє член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК КП України 
тов. П. Ю. Шелест. ' , ■

Делегати одноголосно обрали Прєзи- 
дію з’їзду.

Під бурхливі оплески присутніх оби
рається почесна Президія d складі По
літбюро Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського Союзу.

Потім були обрані Секретаріат, Редак
ційна і Мандатна комісії. ,

Затверджується такий порядок ден
ний:

1. Звіт Центрального Комітету Кому
ністичної партії України.

Доповідач тов. П. Ю. Шелест —. пер
ший секретар ЦК КП України.

2. Звіт Ревізійної комісії Комуністичної 
партії України.

Доповідач тое. Г. 3. Сінченко —- голоч 
ра Ревізійної комісії КП Унраїни.

3. Доповідь про проект Директив XXIV,
З’їзду КПРС по п’ятирічному плану роз
витку народного господарства СРСР на 
1971 — 1975 роки. ' ~

Доповідач тов. В. В, Щербицький —=» 
Голова Ради Міністрів УРСР„

4. Вибори: :
а) Центрального Комітету Комуністич

ної партії України:
б) Ревізійної комісії Комуністичної пар

тії України.
Із звітною доповіддю Центрального 

Комітету Комуністичної партії України 

У залі засідань XXIV. з’їзду Комуністичної вартії України. (Фотохроніка РАТАУ).

виступив перший секретар ЦК КП Украї
ни тов. П. Ю. Шелест. В боротьбі за 
здійснення величних планів комуністич
ного будівництва, говорить він, комуніс
ти республіки йдуть в монолітних лаеах 
славної Комуністичної партії Радянсько
го Союзу. Вони заявляють про свою без
межну відданість всеперемагаючим 
ідеям марксизму-ленінізму і пролетар
ського інтернаціоналізму, повну під
тримку політичної лінії ленінського Цент
рального Комітету КПРС.

Доповідач докладно розповів про ус
піхи радянського народу, трудящих рес
публіки на всіх ділянках комуністичного 
будівництва за час, що минув після XXIII 
з’їзду КПРС і XXIII з їзду КП України.

Робітничий клас, колгоспне селянство, 
трудова інтелігенція України під керівни
цтвом Комуністичної партії з честю до
тримали свого слова — достроково, у 
жовтні 1970 року, завершили п’ятирічку 
по загальному обсягу виробництва, внес
ли вагомий вклад у зміцнення економіч
ної і оборонної могутності Радянського 
Союзу. За минулу п’ятирічку обсяг про
мислового виробництва у республіці зріс 
на 49,7 процента проти передбачених 47 
процентів. Дві третини приросту промис
лової продукції одержано за рахунок 
підвищення продуктивності праці. При
бутки в промисловості збільшились у 
два рази.

Широко впроваджується комплексна 
механізація і автоматизація виробничих 
процесів у всіх галузях промисловості. 
Споруджено нові великі високомеханізо- 
вані підприємства, комплекси і агрегати.

У серійному виробництві освоєно по
над 4400 зразків нових машин, механіз
мів, устаткування і матеріалів, зокрема, 
потужні турбіни для атомних електро
станцій і газові турбіни для морських 
суден, прокатні стани, конвертори, паса
жирські літаки, автомашини, мотоцикли, 
тепловози, морські і річкові судна, уні
кальні трансформатори, сучасна апарату* 
ра^.високопродуктивне хі/гічне і г рничс- 
рудне устаткування.

Заслуговує поширення досвід створен
ня в ряді галузей виробничих об’єднань. 
Про ефективність цієї форми управлін
ня свідчить діяльність об'єднань у лег
кій промисловості. Завдяки спеціалізації 
виробництва, повнішому використанню 
внутрішніх резервів і можливостей ви
пуск продукції на підприємствах обхд- 
нань цієї галузі значно зріс, підвищилась 
продуктивність праці, набагато збільши
лись прибутки.

Комуністична партія, говорить далі до
повідач, надавала і надає еєликою зна
чення розвитку галузей, які безпосеред
ньо задовольняють потреби трудящих. 
В республіці випуск предметів народного 
споживання збільшився більш ян на 150 
процентів проти 40 процентів за попе
редні п’ять років.

У доповіді зроблено глибокий аналіз 
недоліків у керівництві промисловістю, 
будівництвом і транспортом. Зокрема 
вказувалось, що в деяких галузях не пов
ністю використовуються можливості 
зростання виробництва, не есюди забез
печено своєчасне введення у дію но- 

бих потужностей, недостатня увага при
діляється підвищенню якості виробів.

Партійна організація України послідов
не проводила в життя еироблений XXIII 
з їздом КПРС курс на забезпечення ви
соких і сталих темпів розвитку сільсько
го господарства. Валовий збір зерна за 
минулу п’ятирічку досяг майже 166,8 
мільйона тонн. У минулоллу році колгос
пи і радгоспи республіки зібрали по 23,4 * 
центнера зернових з гектара. Вироб
ництво цукрових буряків за п’ятирічку 
зросло більш як на третину.

Поааітних зрушень досягнуто в підне
сенні громадського тваринництва. За ро
ки п'ятирічки на 41 процент зросли се
редньорічні закупки м’яса, не 38 про
центів — молока. і ' . х .

Виходячи з постійно зростаючих по- ’ 
треб населення в продуктах харчування, 
піднреслие тов. Шелест, нинішній рівень 
сільськогосподарського виробництва на 
Україні не можна визнати достатнім. Зу
силля партійних, радянських і сільсько
господарських органів спрямовуються 
зараз на те, щоб повністю перетворити в 
життя рішення липневого Пленуму ЦК 
КПРС і липневого Пленуму ЦК КП Ук
раїни.

Партійні організації послідовно здійс
нюють курс на неухильне підвищення 
матеріального і культурного рівня життя 
народу. Національний доход у 1970 році 

'перевищив рівень 1965 року на 39 про
центів, а реальні прибутки в розрахунку 
на душу населення збільшились на 32 
проценти. За роки п’ятирічки спорудже
но два мільйони квартир. Міста і села 
республіки збагатилися новими архітек
турними ансамблями, парками, зонами 
відпочинку, поліпшилось комунальне об
слуговування населення. Помітно зросла 
і технічно зміцніла нова галузь госпо
дарства — служба побуту.

Зростас вклад вчених республіки у 
прискорення науково-технічного прогре
су, ефективне використання продуктив
них сил. Вони збагатили вітчизняну і сві
тову науку значними дослідженнями в 
галузі математики, механіки, фізики, гео
логії, хімії тощо.

Велику увагу доповідач приділив пи
танням ідеологічної роботи.

Пропаганда марксистсько-ленінського 
вчення, ідейне загартування комуністів, 
всіх трудящих були і залишаються го
ловною ділянкою роботи партійних ко
мітетів. Один мільйон 120 тисяч кому
ністів — майже половина всього складу 
Компартії України — є пропагандистами, 
агітаторами, лекторами, політінформато- 
рами.

Центральний Комітет КП України, об
коми, міськкоми, райкоми партії, вико
нуючи рішення XXIII з'їзду КПРС і XXIII 
з їзду КП України, багато зробили для 
дальшого поліпшення ідеологічної робо
ти, посилення її дієвості.’ Народилося і 
поширилося багато нових форм виховної 
роботи: ленінські народні університети, 
теоретичні конференції, популярні лек
торії ТОЩО. ' •

У доповіді підкреслювалось, що звіт
ний період характеризується дальшим 
ідейним і організаційним зміцненням 
Комуністичної партії України, розширен
ням зв’язків з масами, підвищенням боє
здатності первинних партійних організа
цій. Майже на всіх ділянках виробництва 
створено цехові та бригадні партійні ор
ганізації і групи. 1 -

З почуттям великої гордості за досяг
нуте, з величними планами на майбутнє 
комуністи України разом з усією партією 
йдуть де XXIV з’їзду КПРС.

Ми заявляємо, сказав наприкінці тсв. 
П. Ю. Шелест, що Комуністична партія 
України — один з бойових загонів КПРС 
•— була, є і завжди буде вірною, надій
ною опорою ленінського Центрального 
Комітету в боротьбі за здійснення гене
ральної лінії партії.

З їзд Комуністичної партії України 
продовжує свою роботу.

(РАТАУ).
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ВОНИ З ЧЕСТЮ ДОТРИМАЛИ СЛОВА
Колективи, що здобули право рапортувати XXIV з їзду КПРС 
і XXIV з’їзду КП України про свої трудові звершення

Кіровоградський ордена «Знак поша
ни» завод тракторних гідроагрегатів.

Комбінат «Олександріявугілля».
Гайворонський відділок Південно-За

хідної залізниці.
Олександрійський завод підйомно- 

транспортного обладнання.
Заваллівський графітовий комбінат.
Локомотивне депо ст. Знам’янка.
Гідроелектростанція ім. 50-річчя Ве

ликої Жовтневої соціалістичної револю
ції (м. Світловодськ).

Будівельне управління № 1 тресту 
«Кіровоградсільбуд».

Виробниче об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія».

Взуттєва фабрика № 28 (м. Кірово
град).

Кіровоградський олійжиркомбінат.
Кіровоградська швейна фабрика.
Ордена Трудового Червоного Прапора 

колгосп «Зоря комунізму» Новоархан- 
гельського району.

Ордена Леніна колгосп імені XX з’їз
ду КПРС Новоукраїнського району.

Ордена Леніна колгосп ім. К. Маркса 
Маловисківського району.

Ордена Трудового Червоного Прапо
ра колгосп «Росія» Олександрівського 
району.

Ордена «Знак пошани» колгосп імені 
Щорса Ульяновського району.

Бурякорадгосп Ульяновського цукро- 
комбінату.

Кіровоградський ордена Трудового 
Червоного Прапора комбінат хлібопро
дуктів.

Колгосп «Шлях Леніна» Онуфріївсько- 
гс району.

Колгосп імені Карла Маркса Устинів- 
ського району.

Колгосп імені Суворова Бобринецько- 
го району.

Колгосп імені Дзержинського Зна- 
м’янського району.

- Колгосп «Україна» Гайворонського 
району.

Колгосп імені Фрунзе Новоукраїн
ського району.

Творці достатку 
з орденоносного

Нещодавно на прапорі 
колгоспу «Росія» Олександ
рівського району з’явився 
орден Трудового Червоного 
Прапора. Це нагорода пар
тії і народу за успіхи сіль
ських трудівників у восьмій 
п’ятирічці. Лише працівни
ки птахофабрики цього кол
госпу в минулому році 
одержали по 193 яєць Па 
курку-несучку. Це на 53 
штуки вище взятого зобо
в’язання-

Творити достаток всена
родного столу — головне 
завдання хліборобів кол
госпу «Росія» і сьогодні. 
Адже в проекті Директив 
партії на нову п'ятирічку 
записано: «На основі-..
швидкого розвитку сіль
ськогосподарського вироб
ництва... забезпечити нове, 
істотне піднесення життє
вого рівня народу».

РАПОРТ- У ДЕНЬ З’ЇЗДУ
До дня відкриття XXIV з’їзду КП 

України комсомольці і молодь молоч
нотоварної ферми колгоспу «Путь 
Ильича» Знам’янського району, де 
груп комсоргом Валентина Компані
єць, зобов’язалися на кожну корову 
надоїти но 500 кілограмів, а всього 
продати державі 100 тисяч кілогра
мів молока-

Вчора, в день відкриття з’їзду, ком-

сомольці рапортували: на кожну ко
рову надоєно по 550 кілограмів, а 
всього продано 125 тисяч 930 кіло
грамів молока.

Високі показники у роботі комсо
молок Марії Ярової, Валентини По- 
движенко, Тамари Шеремет, Ольги 
Чиж, Валентини Компанієць.

Ю. МИХАИЛОВ.

Двомісячний план
перевиконано

Багато турбот зараз у 
птахівників колгоспу. На
віть в зимово-весняних умо
вах вони дбають про висо
ку несучість курей. ГІо 28 
штук яєць вже отримали 
тут від кожної цесучки. Чи
мала доля цього успіху на

лежить і птахарці, комсо
молці Світлані Чмпр, яку 
ви бачите на фото вгорі.

На фото внизу — в ме
ханізованому пташнику 
№ 3.

Фото В. Ковпака.

Змагаючись за гідну зустріч XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП Украї
ни, виробничі колективи промислових 
підприємств досягли значних трудо
вих успіхів, говориться в повідомлен
ні Центрального статистичною управ
ління УРСР.

У січні-лютому цього року всі га
лузі народного господарства респуб
ліки працювали краще, ніж у відпо
відному періоді минулого року. План 
двох місяців по обсягу реалізації

продукції і випуску більшості най
важливіших промислових виробів 
перевиконано.

Обсяг промислового виробництва в 
січні-лютому 1971 року проти відпо
відного періоду минулого року зріс 
на 8,5 процента. Продуктивність пра
ці за цей самий період збільшилась 
на 6,5 процента.

План січня-лютого по обсягу реалі
зації продукції- виконали всі області 
республіки.

(РАТАУ).
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£? ПОДІЇ і дати, яких навіть 
час не може викреслити із 

пам'яті поколінь. До їх числа 
відноситься Паризька комуна 
1871 року.

Революція, яка увійшла в іс
торію під ім’ям Паризької ко
муни, була одною із найбільш 
короткочасних. Вона почалась 
народним повстанням 18 бе
резня ■ через два з половиною 
місяці зазнала поразки. 28 
травня гармати та мітральєзи 
контрреволюційної армії вер-

Паризькій комуні — 100 літ

сальців знесли останні бари
кади комунарів біля кладови
ща Пер-Лашез. Паризька ко
муна проіснувала всього 72 
дні. Але ці недовгі дні і ночі 
Комуни були дуже несхожими 
на все відоме раніше, прихо
вували в собі дуже багато но- 

- вого і раптового, справили та
ке велике враження на сучас
ників і мали такий великий 
вплив на наступний розвиток 
світового революційного руху, 
що й сьогодні, через сто ро
ків, вікова річниця Паризької 
комуни відзначається всім 
прогресивним людством, як 
велика ювілейна дата.

Паризька комуна залишила 
у спадщину міжнародному ро
бітничому рухові прекрасні 
зразки творчої ініціативи мас, 
революційної сміливості, хо
робрості, героїзму. Вона пока
зала приклад справді проле

тарського інтернаціоналізму, 
непримиренності до загарб
ницьких війн, агресивного мілі
таризму. В галузі соціальної 
політики Комуна яскраво про
явила піклування і увагу до 
інтересів найбідніших верств 
населення, послідовний захист 
прав трудящих.

Одначе головне значення 
Комуни не в цьому. Найбільша 
заслуга французьких робітни
ків в тому, що в особі Паризь
кої комуни вони створили ще 

невідомий раніше світовій іс
торії новий тип держави — 
перший досвід диктатури про
летаріату.

Правда, більшість сучасників «є 
зрозуміла ні справжнього змісту, 
ні значення Паризької комуни. її 
«таємницю», її справжній зміст зу
міли зрозуміти тоді лише Маркс і 
Енгельс. Зіенін пізніше продовжив 
і поглибив Марксів аналіз Паризь
кої комуни, збагатив його рядом 
нових теоретичних положень, по
роджених історичною обстановкою, 
яка змінялася. Увага Леніна, як і 
Маркса, була перш за все зверне
на па аналіз Комуни як поперед
ниці нового суспільства, першого 
зародку робітничої влади, який 
одержав своє продовження і вищий 
розвиток у створених революціями 
1905 і 1917 роках Радах робітничих 
депутатів, а потім, після Жовтня, 
в Радянській державі.

Злом буржуазної військово- 
бюрократичної державної ма
шини, знищення постійних 
військ і поліції, які служать в 
буржуазному суспільстві для 
придушення народу, знищення 

старого чиновницького чужого 
і ворожого народові апарату 
Маркс і Ленін вважали найцін
нішим в історичному досвіді 
Комуни.

Народ Парижа виконав це 
велике історичне завдання, 
підказане вимогами самого 
життя: армія і поліція висту
пили проти нього, чиновницт
во стало на шлях саботажу. 
Але та ж життєва необхідність 
підказала комунарам рятівні 
заходи. Стару буржуазну дер

жавну машину народ замінив 
новою організацією держав
ної влади і саме в останній ос
новоположники наукового со
ціалізму побачили риси прин
ципово іншої державності

Декрети 22 і 29 березня 
1871 р. встановлювали, що єди
ною збройною силою може 
бути тільки Національна гвар
дія, тобто озброєний народ. 
Чужий людям праці буржуаз
ний чиновницький .апарат був 
замінений державними служ
бовцями, обраними народом, 
відповідальними перед наро
дом, змінюваними народом. На 
вищі командні пости — напося
ду «делегата», яка фактично 
відповідає колишній посаді 
міністра, були висунуті члени 
Комуни — робітники, студенти, 
майстрові, люди з народу, які 
добре знають його потреби. 

Нові керівники міністерств і 
відомства дуже швидко освої

ли незвичну для них справу 
державного керівництва, і хо
ча, звичайно, не обходилось 
без помилок, в цілому чудово 
справлялись із своїми багато
гранними і складними обов’яз
ками. Вдень вони займались 
державними справами в цент
ральних установах, увечері асі 
збирались на засіданнях Ко
муни, щоб разом прийняти за
кони і практичні рішення.

Так самим ходом життя була 
знайдена ще одна принципово від
мінна від попередніх форма держав
ності. Комуна поєднала в собі і за
конодавчу і виконавчу владу, які до 
цього часу залишатись строго роз
межованими. Нарешті, Комуна 
здійснила на практиці принцип де
мократичного централізму — поєд
нання широкої народної ініціативи, 
яка надходить знизу, з добровіль
ним підпорядкуванням централізо
ваному керівництву зверху.

Сукупність всіх цих заходів, 
здійснених революційною твор
чістю мас, і означало створен
ня нової держави — держави 
диктатури пролетаріату, яка бу
ла в той же час вищою формою 
демократії — демократії про
летарської.

І хоча Комуна загинула, пере- 
зусилля- 

іноземної 
героїчні 

можена об’єднаними 
ми французької та 
контрреволюції, її 
звершення не пропали дарем
но. На традиціях Паризької ко
муни, на її досягненнях і помил
ках, на її історичних уроках ви
ховувались покоління револю
ційних бійців,

Маркс і Енгельс, і особливо Ле
нін, з великою увагою аналізували 
досвід Комуни, щоб своєчасно вра- 
хувапі його у майбутніх револю
ційних oosx, Відомо, як майстерно 
“• 1. Ленін цикорне токував уроки 
комуни у керівництві найбільшою 
соціальною революцією — Великою 

соціалістичною револю
цією 1917 року. Нещастя французь
кого пролетаріату 1871 року було п

тому, що він не ма» революційної 
партії, озброєної науковою теорією, 
тобто марксистським вченням. Се
ред керівників Комуни людей, які б 
знали Маркса і його вчення, нара
ховувались одиниці.

Ллє, не дивлячись на всі помилки, 
допущені комунарами, їх ініціатива, 
їх революційна творчість, висунута 
вимогами самого життя, логікою 
класової боротьби, підказали їм 
прекрасні рішення, заставляли їх 
творити великі справи.

Історичні досягнення І ДОСВІД 
Паризької номуни були пере
вершені Великим Жовтнем і по- 
слідуючими революційними ру
хами нинішнього століття. Праг
нення і мрії комунарів знайшли 
нині своє втілення у могутньому 
Союзі Радянських Соціалістич
них Республік, який успішно бу- 
ДУє комуністичне суспільство у 
світовій системі соціалізму, яка 
восторжествувала на одній тре
тині земної планети, я багато
мільйонному міжнародному ко
муністичному русі, у все нових 
успіхах трудящих, у класових 
битвах проти капіталу.

і якою б великою не була 
різниця МІЖ 1871 і 1971 роками, 
лам ять про Комуну залишає- 
ТЬСЛ^.ЛЯ нас «денною. 8 трав
ні 1871 року, через два дні піс
ля падіння Комуни, Маркс пи
сав: «Париж робітників з його 
Комуною завжди будуть вша
новувати як славного про
вісника нового суспільства»!).

Сто років після -ого, як були 
написані щ слова, робітничий 
клас всього світу, 8се прогрв. 
сивне людство шанує великий 
іат\вИ паризьких робітників 
1871 року і бачить в ньому зо
рю, яка оповістила наступаючий 
день, прообраз нового суспіль
ства.

Професор А. МАНФРЕД.
') К. Маркс і Ф. Енгельс Тв ^7 
стор. 336.
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ЗА РЯДКОМ ПРОЕКТУ ДИРЕКТИВ XXIV З’ЇЗДУ кпрс

УСПІШНО завершили минулу 
п'ятирічку працівники тва

ринництва нашої області. Дер
жава одержала понад завдання 
56 тисяч тонн м’яса, 259 тисяч 
тонн молока, 818 тонн вовни, 
більше 65 мільйонів штук яєць.

В цих здобутках — праця всіх 
трудівників, зокрема і молодих 
тваринників. Так, достроково 
про виконання п ятирічного 
плану рапортували комсомоль
ці і молодь молочнотоварних 
ферм колгоспів «Мир» Гайво- 
ронського району, «Шлях Іллі
ча» Знам янського району, іме
ні Леніна Новгородківського 
району та багато інших комсо
мольсько-молодіжних колек
тивів.

Проект Директив XXIV з’їзду 
КПРС по п’ятирічному плану 
розвитку народного господар
ства СРСР на 1971 — 1975 ро-ТВАРИННИЦТВАВ П'ЯТИРІЧЦІ
ки ставить перед тваринниками 
нові завдання. На кінець 1975 
року в порівнянні з минулою 
п’ятирічкою виробництво м'яса 
буде збільшено на 44 проценти, 
молока — на 16, вовни — на 
61, ясць — на 61 процент.

Завдання, як видно, великі і 
відповідальні. Вирішувати їх 
слід розумно, кваліфіковано, із 
знанням справи. Вже в 1971 ро
ці передбачено виробити на 
кожні 100 гектарів угідь м’яса в 
живій вазі по 71,5 центнера, мо
лока — 333 центнери, вовни — 
66 кілограмів, яєць — 20 тисяч 
штук на кожні 100 гектарів по
сівів зернових. Це дасть мож
ливість тваринникам області 
продати державі не менше 134 
тисяч тонн м’яса, 564 тисячі 
тонн молока, 1331 тонну вовни і 
184 мільйони штук яєць.

Тому в основі роботи кожно
го керівника і спеціаліста гос
подарств, кожного працівника 
ферми повинен бути постійний 
пошук резервів збільшення ви
робництва всіх видів тварин
ницької продукції.

Наприклад, більше 25 колгос
пів і радгоспів області одержа
ли в минулому році від однієї 
корови за рік менше 2 тисяч 
кілограмів молока. Звичайно, 

такі низькі показники в майбут
ньому зовсім недопустимі. Не
обхідно о кожному конкретно
му випадку вияснити причини 
низьких надоїв, вимогливіше 
підходити до забезпечення тва
рин кормами, укомплектовува
ти дійні стада високопродук
тивними коровами.

Добре повинна бути організована 
годівля худоби. ІІд кожній фермі 
раціони корів повинні складатися 
по групах і навіть для окремих тва
рин з урахуванням їх продуктив
ності, щоб на тих же кормах можна 
було одержати більше молока. Зрів- 
няйлівка у годівлі тварин недопус
тима. Слід визнати, що в деяких 
господарствах ця робота проводи
ться формально. В окремих госпо
дарствах тварині', відібрані у пле
мінні групи, утримуються разом з 
поголів’ям виробничого призначен
ня, а звідси і годівля їх провадиться 
за однаковими раціонами. Тому і не
випадково, що ремонтний молодняк 
від них народжується низьких кла-

сів. надої молока підвищуються по
вільно.

В новій п’ятирічці всі ферми 
треба перетворити на зразкові 
господарства. В області не по
винно бути жодної ферми з 
низькими надоями. Завдання 
полягає в тому, щоб на кінець 
нової п’ятирічки довести в усіх 
колгоспах і радгоспах надій мо
лока від кожної корови на рік 
в середньому не менш, ніж 
до 2800 кілограмів. 
І-ЇЕАБИЯКЕ значення в новій 

п ятирічці відіграватиме 
концентрація і спеціалізація 
тваринництва. Адже поліп
шення вирощування та відго
дівлі худоби значно підвищу
ють якісні показники тварин. 
Наприклад, спеціалізація тва
ринництва, проведена в облас
ті за останні два роки, а також 
підвищення закупівельних цін 
на молодняк великої рогатої 
худоби високих вагових конди
цій сприяли тому, що в мину
лому році в усіх категоріях 
господарств здавальна вага ве
ликої рогатої худоби досягла 
315 кілограмів (на 54 кілогра
ми більше, ніж у 1968 році), 
свиней — 105 кілограмів (на 
18 кілограмів більше, ніж у 
1968 році).

ПОНАД ПЛАН-ТИСЯЧА ПАР
В цехах Кіровоградської панчішної фабрики рясні

ють блакитні, білі червоні хустини. Тут переважно пра
цюють дівчата та жінки. Молодих — більшість.

За роки минулої п’ятирічки виробничники фабрики 
добились значних успіхів: понад план виготовлено 441 
тисячу пар панчішно-шкарпеткових виробів, повністю 
замінено парк машин.

Відмінними виробничими показниками зустріли пап- 
чішники XXIV з’їзд Комуністичної партії України: па 
сьогодні вироблено 384 тисячі пар панчішних виробів, 
іцо майже у два рази більше, ніж за відповідний період 
минулого року. До XXIV з'їзду КПРС виробничники 
фабрики взяли зобов’язання виготовити помад план ти
сячу пар виробів.

На фого внизу: високими показниками зустрічає з’їзд ком
сомолка Лідія СЕРК1С. Змінні виробничі завдання вона виконує 
на 120 — 125 процентів.

На лівому фото: мотальна дільниця в'язального цеху.
Текст і фото Ю.ЛІВАШНИКОВА.

В той же час окремі госпо
дарства Олександрійського, 
Олексзндрівського, Петрів- 
ського, Долинського та Доб- 
ровеличківського районів про
давали на м’ясо маловгодова- 
них тзарин. Це наносить неаби
які збитки тваринництву, під
риває економіку господарств.

На кінець п’ятирічки спеціа
лізовані по виробництву м’яса 
колгоспи повинні виробляти 
не менше 250 центнерів свини
ни на 100 гектарів ріллі, 285 — 
300 центнерів яловичини на 100 
гектарів сільськогосподарських 
угідь, 250 тисяч штук яєць на 
кожні 100 гектарів посівів зер
нових.

У кожному районі області с 
достатньо резервів для органі
зації високоякісної відгодівлі 
худоби і молодняка. Слід ці ре
зерви широко вивчати і впро
ваджувати у виробництво. 
Змогли ж, наприклад, тварин
ники Ульяновського району 
продавати державі велику ро
гату худобу вищої вгодованос
ті (363 кілограми). Це тому, що 
в господарствах Ульяновського 
району питанням підвищення 
середньодобових приростів та 
дорощування молодняка керів
ники і спеціалісти ферм нада
ють першочергове значення.

Важливим у вирішенні зав
дань по дальшому розвитку 
тваринництва буде виробницт
во продуктів з найменшими за
тратами праці. В господарствах 
Знам'янського району є чима
лий досвід, який свідчить про 
переваги комплексної механі
зації у тваринництві. На меха
нізованій фермі одна доярка 
може обслуговувати близько 
50 корів.

Протягом перйнх трьох років 
п’ятнрі'ікн в кожному районі об
ласті буде збудовано міжколгосп
ний комбікормовий завод, який 
щозміни буде виготовляти 50 тонн 
продукції. Вже цього року буде 
введено в дію міжколгоспні ком
бікормові заводи у Знам'янському, 
ІІовоукраїнському та Ііовоархан- 
гельському районах, що полегшить 
І поліпшить ведення тваринництва.

Зараз усі колгоспники, ро
бітники радгоспів нашої облас
ті уважно вивчають проект Ди
ректив на наступну п’ятирічку. 
І немає сумніву в тому, що 
працівники тваринництва орде
ноносної Кіровоградщини ус
пішно виконають завдання, які 
намітила партія. І тим успішні
ше вони будуть розв'язуватись, 
чим більше молодих, грамот
них кадрів прийде на ферми.

М. ВІДОМЕНКО, 
головний зоотехнік облас
ного управління сільсько
го господарства.

В Олсксаидрівській райсноживспі.тці проведено Ленінський урок «Дис
ципліна — вирішальна умова». Це була ділова розмова про успіхи і 
плани, про участь молоді у виробництві. Ця розмова тривала і по за
кінченні уроку. Наш фотокореспондент В. Ковпак зафіксував саме та
кий момент. По закінченні уроку бесідують (зліва направо) секретар 
парторганізації райспоживспілкн Л. П. РІман з учасниками уроку Те
тяною Касянснко, Людмилою Бандурко. Людмилою Каліман та Аллою 
Рощенко.

Останні дні! Вони були но 
кращими: снігом позамітало 
траншеї, витрачались зайві зу
силля і, що найголовніше, час.

Час. Робітники поспішали не 
згірш, ніж долає дистанцію 
спринтер. Вони слово дали: у 
дні роботи XXIV з’їзду КП 
України запалити в Кіровогра
ді, який досі не користувався 
природним газом, голубий фа
кел.

І ось магістраль дійшла до 
Інгулу, перетнула його досить- 
таки широку долину. 125 кіло
метрів стальних труб пролягли 
від Кременчука до Кіровогра
да. Є артерія, по якій безпе
рервним потоком на промис
лові підприємства і а житла 
потече найдешевше паливо. 
Вона споруджена на кілька мі
сяців раніше планових строків.

Як легко кажеться, як легко 
сприймається: на кілька місяців
раніше... Міі до цього звикли, нам 
не внервину чути про хороші спра
ви робітників, колгоспників. Але 
далебі, про газобудіоннків варто 
сказати окремо і словами незвичай
ними. врочистими, бо заслуговують 
на те.

На шляху траси було II водних 
перешкод. 23 переходи мере.» заліз
ниці І шосейні шляхи. Подолання 
кожної з цих перешкод — малень
ка епопея.

Можна згадати деякі з них. 
Одна з найменших річок кло
поту завдала великого. Дове
лось насипати дамбу через 
пливуни, і лише по цій дамбі 
змогли пройти екскаватори, 
трубоукладачі.

Перехід іншої — в пам’яті за
лишиться надовго. Тут пере
вернулись грузила, які зверху 
притискають труби, щоб вони 
не спливли поплавками. Дове
лось витягати грузила з тран
шеї глибиною 4 метри і почи
нати все спочатку.

— Чимало клопоту завдала 
нам одна з річок, —розповідає 
начальник будівництва газо
проводу, заступник начальника 
будівельного об'єднання «Укр- 
газбуд» Костянтин Іванович 
Пономарчук.

її долали Я березня. Важ
ко навіть уявити, як працювали 
люди. Ширина пойми — 320 метрів. 
На пліті, із труб наклали frfi ча
вунних грузил, кожне з яких ва
жить тонну. Шість трубоукладачів, 
бульдозер, потужна лебідка... | псе 
ж, здавалось, не вдасться подола
ти. Та здолали її! ІІа поміч Дмит
ро Іванович Дещо привів свою 
бригаду підводників.

трасі
Від Кременчука до Кіровограда 
протягнулась 125-кілометрова 
газова магістраль, спорудження 
якої завершене на честь XXIV 

з’їзду Комуністичної партії 
України

Нарешті — Інгул. З березня во
долази Дещо проклали траншею. 
9-го проскреперупали її. 10-го про
тягнули пліть довжиною до ЮО 
метрів. За два ДНІ зробили стільки, 
спілок і при звичайних темпах роб
лять за тиждень.

Газопровід прокладали два 
генеральних підрядники — 
спеціалізоване монтажне уп
равління № 2 тресту «Укрсіль- 
газбуд» і київське спеціалізо
ване управління житлового бу
дівництва; монтажні роботи 
виконувало спеціалізоване 
монтажне управління № 11
тресту «Укргазспецбуд».

Коли було прийняте зобов’язання 
прокласти газопровід до 17 берез
ня. всі перейшли на подобо ви Гі 
графік роботі». Не пам'ятають ви
падку, щоб він порушився. Винят
кова злагодженість панувала між 
окремими бригадами, управління
ми. ' В останні передз'їзяївські дні 
люди творили неможливе. 13 берез
ня колона Олександра Шпіічка Ізо
лювала 2200 метрів труб — рекорд 
па цій будові. Днем раніше маши
ністи роторних екскаваторів Воло
димир Білогривий І Степан Мелен- 
чук проклали трьзхкілометрову 
траншею — півтори змінної норми. 
Машиніст одпоковшопого екскава
тора Іван Мельник щодня переви
конував планові завдання. Бульдо
зеристи Микола Березопський. Во
лодимир Яроїщк та Інші з надави- 
чайною старанністю забезпечувала 
фронт робіт...

Відчувалось: люди прагнуть 
до спільної мети. Вона здру
жила їх, подвоїла сили. І вони 
виконали зобов'язання.

Газопровід прийшов до Кі
ровограда.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

/
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„Молодий комунар" Л8 березня 1971 року.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ «СТУДЕНТ і АУДИТОРІЯ» ОПЕРАЦІЯ «ПОШУК»
р* ТАТТЯ Л. Владимирова, надрукована в 

«Молодому комунарі» від 16 лютого, 
порушує важливі питання. Дійсно, 
студентські роки, час навчання в інсти
туті — період відповідальний, пов'яза
ний з формуванням професійних нави
чок, набуттям кваліфікації. ААолоду лю
дину, що закінчує інститут, чекають 
складний життєвий шлях, випробову
вання, які вона зможе подолати, тільки 
маючи достатню теоретичну і практич
ну підготовку.

В інституті навчальний процес забезпе
чують висококваліфі
ковані спеціалісти, в 
розпоряджені юнаків 
і дівчат — учбові ла
бораторії, бібліотеки. 
Отже, слоео за- 
студентами. Але показники поточної ус- 
Шїшндсті і сідеідування, результати се
сій переконують е тому, що ще не все 
гаразд в студентській аудиторії.

Чому з року р рік падає успішність, 
збільшується КІЛЬКІСТЬ прогульників, ЧИС
ЛО аморальних вчинкіьі

Професор Вгадимирое, на мій пог
ляд, правильно розясие ряд істотних 
причин цього явища. В свою чергу хо
чу зупинитись на деяких інших, ЯКІ не 
були згадані в його статті.

Протиріччя між зростаючим об ємом 
і скпадн'стю наукової інформації з од
ного боку і старими формами навчання 
з другого негативно відбиваються на на

вчальному процесі. Тим більше, що у 
шкільні роки в дітей недостатньо роз
вивається вміння творчо мислити, не 
виховуються пізнавальні здібності, не 
готується розум для самостійної роботи. 
В наш час дуже важливо навчити не 
тільки тих студентів, які мають стійке 
бажання навчатись, прагнуть до духов
ного збагачення, а всіх, особливо тих, у 
кого недостатньо розвинуте почуття піз
нання, намагання до самоудосконален-
ня.

Слушне зауваження М. Кодака, дирек- ни, раціональний

ЗВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗУЄ
тора Павлиської середньої школи імені 
Е. О. Сухомлинського, що вчителі кра
ще уміють доносити знання, домагатись 
їх запам’ятовування, ніж тренувати ро
зум учня для вирішення поставлених 
завдань.

Враховуючи той факт, що обсяг учбо- 
еого матеріалу в інститутах збільшуєть
ся, важливого значення набуває уміла 
організація навчального процесу, самос
тійної роботи, починаючи з першого кур
су. Студентів потрібно навчити учитись. 
Відсутність тісного зв’язку між предме
тами різних кафедр, недостатня інте
грація, дублювання також йдуть не на 
користь підготовки майбутнього спеціа

ліста. Удосконалення і різноманітність 
методики навчання покликані значно по
глибити знання студента. При цьому ве
ликого значення слід надавати конкрет
ній і диференційованій роботі з кожним 
юнаком та дівчиною окремо.

Подолати труднощі в навчанні допо
магає наукова організація праці студен
тів, яка повинна базуватись на суворо
му обліку індивідуальних та типологіч
них особливостей. Дотримання правил 
гігієни розумової праці, особистої гігіє- 

режим дня, достатньо 
активний відпочинок, 
виключення з побу
ту шкідливих звичок і 
сумнівних розваг по
винні стати нормою 
життя кожного студен-г 
та без винятку.

В зв’язку з тим, що.з кожним роком 
ускладнюються навчальні програми, пи
танню професійної орієнтації школярів і 
удосконалення системи добору контин
генту вузу слід надавати особливо важ
ливого значення. Для кожної молодої 
людини, яка переступила поріг вузу, 
майбутня професія повинна набути кон
кретності, чітко уявлялись у всій своїй 
складності. Це допоможе інститутам но 
мати «випадкових» людей.

В; ЯЗЛОВЕЦЬКНИ, 
кандидат педагогічних наук, зав. 
кафедрою анатомії і фізіології лю
дини Кіровоградського педагогіч
ного інституту.

ЛІТЕРА-
Я“»’

КАХОВКА, Херсонської області. (РЛТЛУ). Б 
лісосмузі поблизу легендарного міста мулнр 
В. М. Мордвинов випадково виявив у старому, 
майже заваленому окопі останки радянського 
солдата і капсулу із запискою, зробленою хі
мічною олією. Між окремими літерами, слова
ми, шо збереглися на напівзотлілій запіїсц}, пра
цівникам Каховського райвоєнкомату вдалося 
встановити початкову літеру імені—«я», прі
звище полеглого — «Лнсак» і номер з’єднання, 
а також ім'я, по батькові, прізвище і адресу 
дружини солдата — Марфи Григорівни Лисам 
із села Злата Балка Кіровоградської області, 
якій і була адресована ця записка.

Працівники Кіровоградського об.тпоєнкомату, 
куди звернулися каховчаин, встановили, що 
автором записки був житель села Злата Балка 
Яків Іванович Лнсак, призваний в армію 26 
червня І94| року, який значиться в списках 
зниклих безвісти. Дружина героя-солдата і 
двоє дітей і тепер проживають у рідному селі.

Створена Каховським райкомом партії і рай
виконкомом спеціальна комісія веде обсліду
вання ІНШИХ окопів у тій же лісосмузі. Впяп- 
лено ще кілька поховань радянських воїнів. 
Старожили пригадують, що в серпні—вересні у 
цих місцях точилися запеклі бої між радян
ськими військами, що прикривали дорогу на 
Крим, і гітлерівцями.

Прийнято рішення під час Тижня нам’яті ге
роїв провесні урочисте перехованця останиів 
радянських воїнів, що полягли в боях з ворога
ми Батьківщини,

іМЕТА—ДЕСЯТКА НАЙСИЛЬНІШИХ
На рингу спортивного 

клубу «Зірка» відбулася 
товариська зустріч між 
командами* боксерів міст 
Кіровограда і Кривого 
Рога- Червоиозорівці 
приймали спортсменів 
криворізького централь
ного гіринчозбагачуваль- 
ного комбінату.

Доля зустрічі визначи
лася вже в перших п’яти 
.кж дітках. їх впевнено 
виграли кіровоградці 
Юрій Івяиько, Валентин 
Кісов, Борис Богуслав- 
•ськнй, Сергій Єрмолаєв 
та Валерій Кішко»

З особливим інтересом 
уболівальники та фахівці 

слідкували за.роеднвка- 
ми кіровоградців’ Валерія 
Кийка та Олександра 
Концова, які входять до 
збірної команди області 
і захищатимуть чссгь Кі- 
ровоградініши на V рес
публіканській спартакіа
ді. (Обі^два сиорісмсіиі 
посіявшій* собі за мету 
ввійти у дссдхку иайсиль- 
иіиніх у своїх вагових ка
тегоріях. '

Партнер1 першорозряд
ники Валерія’ Кийка — 
Василь Бабіиськіїй., Вні 
кандидат у майстри спор
ту, чемпіон Кривого Різ
ка, з ста боїв виграв ві
сімдесят, і в своєму акти

ві вже має перемогу над 
кіровоградцями. Та нього 
разу відбувся реванш. 
Всі три раунди В. Киііко 
провів напрочуд зібрано, 
вміло атакував і захи
щався. • Судді перемогу 
присудили йому одно
стайно.

Олександр Концов бій 
у першорозрядника Ми
коли Нінукола виграв з 
явною перевагою вже у 
першому раунді.

Остаточний рахунок 
матчу — 7:2 па користь 
кіровоградців-

Ю. СТОРЧАК.
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Футболісти кіровоградської 
«Зірки» разом з іншими коман
дами другої групи класу «А» 
перебувають у Криму, готую
ться до ХХХПІ чемпіонату краї
ни. Всі еони беруть участь у 
весняному традиційно/ау 
граші призу «Кримський 
сок».

Кіровоградці входять
тинської підгрупи, де разом з 
ними виступають команди СКА 
(Київ), «Горинь» (Ровно), «Аван-

гард» (Тернопіль), 
ник» ’(Полтава)- і 
(Кривий Ріг).

Перша зустріч між 
«Кривбасом» закінчилася нульовою 
нічиєю. Більш цікаво пройшов матч 
наших земляків з полтавчанам», 
який закінчився з рахунком 3:2 на 
користь перших. Два голи у ворота 
суперників забив Вік гор Квасов і 
один — Андрій Товт.

Минулої суботи кіровоградці 
грали з тернопільцями. Рахунок 
відкриє захисник нашої коман
ди Геннадій Гусєв. Та до перер
ви авангардівці встановили рів
новагу. В другому таймі змін 
не сталося, так матч і закінчив
ся внічию — 1:1.

Після трьох турів по 4 очка 
набрали футболісти Кіровогра
да, Києва і Кривого Рога. Вчо
ра «Зірка» зустрілася а 
командою «Горинь», а 21 6е- 

• резня гратиме з київськими 
армійцями.

В. КРУМЕНСЬКИЙ.

» - , ‘ . .' і • . • І Г

ГЕРОЇ СО«І>1ЙСЬКОЇ ПРЕМ’ЄРИ
Вже стало традицією, що то 

роями зимових ‘ першостен лег
коатлетів Європи виходять*ра
дянські спортсмени. Не ЗМІНИЛИ 
воші ньому звичаю і на'друго
му чемпіонаті континенту, який 
розігрувався в софійському залі 
«Фесгввальвин?. Паша команда 
завоювала третину медалей — 
23. Вісім разів піднімались ат
лети в червоних майках на 
верхній ступінь білого поста
менту пошани. Крім того, вони 
отримали 9 срібних та 6 бронзо
вих медалей.

внетупають п бігу 
дистанції в im-* 

сезоні вихованки 
тренера 

Світлана 
Дмитрсн- 
розпочан- 

ата у свій актив 
Тіл и перші пере.

Успішно 
а середні 

пішпьому 
олександрійського 
М. І. Жеребятева 
Мнкицнй та Алла 
но'. Сезон дількн-но 
СЯ. а діяч; 
вже запис 
мого, ■

Ііа фото: тренер М. І. Ж І- 
РЕБЯТЄВ з своїми вихован
ками С. МИКИЦНІІ 
А. ДМИТРЕ)! КО.

Фото ІО. ЛІБЛ1Ш1І КОКА.

БК

В нашої команди був у.них рій Борзов знову підтвердив, 
змаганнях свій герой. Вперше що;віи найкращий спринтер Єв- 
ла чемпіонатах Євроііл велико- ропи- Він впевнено виграв; фі
го успіху добився Юрій Ісаков 
— студент політехнічного інсти
туту з Свердловська, він стриб
нув у висоту з жердиною на 
530 сантиметрів, поновивши 
всесоюзний рекорд ДЛЯ залів і 
завоював бронзову медаль.

• Великою була перемога у фі
нальному забігу на 800‘ метрів 
киянина Євгенія Аржаїїова —- 
1-48,7. Земляк Аржанова Валс-

вальний забіг на 60 метрів —- 
6,6 секунди.

В'цілому радянська команда 
виступила в Софії відмінно. 
Друге місце по числу завойова
них медалей — 4 золотих, 4 
срібних і 2 бронзових зайііяли 
легкоатлети ФРІ І. У спортсме
нів І1ДР — 4 золотих, З сріб
них і 1 бронзова. З Золотих ме
далі . завоювали легкоатлети 
Польщі,

g) ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ. 19 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА, 11.00 — 
Телевісті. ■ Щоденник з’їзду. 
(К). 11.10 — Українське кольо
рове телебачення. Філі.м-кон- 
церт. «Година над планетою». 
(К). 12.10 — «Україна з’їздів
ська»; ■ Трудові рапорти. (К). 
16.30 — Для школярів «Сур
мач». (Одеса). 17.00 — На до- 
помоіу ‘школі. «Народ і Бать
ківщина в поезії.А. Малишка». 
(К). 17.40 — Телевісті. (К).
З включенням Кіровограда. 
18.60 — Кольорове телебачення. 
Чемпіонат світу т хокся t шай
бою. СРСР — ФРІІ. (Швейца
рії!). 20.1-5 — Кольорове телеба
чення. Мультфільм для дорос
лих. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Ділова
розмова», (Кіровоград). 21.50— 
Телефільм. (Кіровоград). 22.15 
— « Кіров'оградщнна спор пін
на». (Кіровоград). 22.15 — Кон
курс молодіжно - комсомоль
ської пісні Харківської області, 
(Харків). 23.25 — Щоденник

«МОЛОДОЙ КОММУ НАР>, орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. КІіроиоірад,

з’їзду. (К). 23.35 — Чемпіонат 
свГту з хокся з' шайбою,
— США. Ні період, U 
рія).

СУБОТА. 20 БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Гім
настика .. *?-
Щоденник з’їзду. (К). 9.45 
Кольорове телебачення, 
наспиш». (М). 10.30— 1 .... 
по-ііопулярна проїрама «Здо
ров’я». (М). 11.00 — Для шко
лярів «Сила і грація». (М). 
11.45 — Наша афіша. (К). 11.50
— Концерт оркестру народних
інструментів Палану культури 
студентів ім. Д тсржпнського. 
(Одеса). 12.20 — «Україна 
»’їідіви.ка». Трудові рапорти. 
(К). 12.50 — ' Па шкільних ши
ротах»; (К). 13.20 — Говорять 
дслсіатн XXIV з’їзду КП Ук
раїни. (І<). 13.30 — Українське 
кольороее телебачення. • Зву
чнії. бандура». (К). 14.00 —
Тележурнал <•( і.ірг». (К). 15.00

Народний іслсуніпсрсигег.
(М). 16.30 '— Телефільм - Все 
це не так просто». (К). 18.00— 
«11.і меридіанах Україїш», (К). 
18.30 — Концерт, присвячений 
XXIV з’їздові КП Україна. 
(Трансляція і Палаїіу «Украї
на»), 22.00 — Щоденник т’їіду. 
(К). 2'2.10 — Художній фільм 
•Трактористи». (На замовлеп- 
іііі глядачів). (К). 23.35 _ Ко
льорове іслебачеінія. Чемпіо
нат світу з хокся з шайбою. 
США — Швеція, III період. 
(Швейцарія).

а для не lx. (М). 9.30 —.. и.45 _ —
І:р‘л,,іНауке-

НЕДІЛЯ, БЕРЕЗНЯ«
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.П) -7 
Щоденник т’їідуі (К). 12.20 —« 
Концерт. (Херсон). 12.50 — ДлД 
школярів «Весела.'зустріч». 
.іспікторнна. (М). 14.00 — Му-, 
зичний кіоск. (М). 14.30 — Для 
воїнів Радянської Армії і Фло«' 
гу. «Людина з легенди». (М).’ 
15.00 — «Вогні цирку». (М).’
15.45 — Вахта врожаю».'«Тру
дівники села — XXIV »’ЇЗДУ, 
КПРС. (М). 16.15 — Українське 
кольорове телебачення. «Оді« 
пець-малювець». (К). пі.45 —: 
Говорять делегати XXIV з’їзду 
КП України. (І<). 17.00 *— Ко
льорове іелсбачеііня. «Клуб 
кіпоподорожей». (М). 18.00 
Кольорово телебачення. Чем« 
іїіонаг снігу з хокся і шайбою» 
ЧССР — Швеція. (Швейцарія)« 
20.15 — Програма «Час». (М)«
20.45 — Екран комедійної«»
фільму. Художній фільм «П^ф/ 
чітряннй візник»; (М). 22.110 —; 
Кольорове телебаченні»^ Чем« 
иіонат свіїу і хокся з шайбою. 
СРСР — Фінляндія. (Шнейца« 
Рія). '______ 1
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