
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

орган к дського обкоми лксиу

Рік видання XII 
№ 33 (1357). • Ціна 2 коп.

100-РІЧЧЮ
ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

СУБОТА, 20 березня 1971 року

Урочисті збори, присвячені 100-річчю Паризької Ко
муни, відбулися 17 березня в Москві.

Представники партійних, радянських, громадських ор
ганізацій і Радянської Армії, які зібрались у Великому 
театрі Союзу PCP, палкими оплесками зустріли появу 
в президії керівників Комуністичної партії і Радянського 
Уряду.

Збори відкрив кандидат у члени Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ММК КПРС В. В. Гришин.

З доповіддю «Революційна спадщина Паризької Ко
муни і сучасність» виступив секретар ЦК КПРС Б. М. По- 
номарьов.
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В залі засідань з’їлду. На передньому плані — делегація під Кіровоградської обласної партійної організації, 
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XXIV З’ЇЗД
18 березня XXIV з'їзд Комуністичної 

партії України продовжував свою робо
ту. Першим на ранковому засіданні ви
ступив Голова Президії Верховної Ради 
Української PCP О. П. Ляшко. Свою 
промову dÎh присвятив 100-річчю Па
ризької Комуни — першої в історії про
летарської революції. Пам’ять про Па
ризьку Комуну, її ідеї, досвід, її уроки і 
традиції стали невід’ємною частиною 
всієї життєдіяльності світового револю
ційного руху. Комуністична партія Ра
дянського Союзу стала першим пере
можним продовжувачем справи, розпо
чатої комунарами.

Один за одним піднімаються на три
буну делегати, які виступають в обгово
ренні звітних доповідей ЦК КП України 
і Ревізійної комісії КП України. Вира
жаючи волю комуністів, всіх трудящих 
республіки, робітники й колгоспники,
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спеціалісти народного господарства, 
науковці, партійні, радянські, комсо
мольські і профспілкові працівники га
ряче схвалюють внутрішню і зовнішню 
політику партії, практичну діяльність 
Центрального Комітету КПРС, говорять 
про непорушну єдність партії і народу, 
відзначають успіхи трудівників міста і 
села, здобуті під керівництвом партії 
Леніна.

На з’їзді детально розглядаються 
підсумки роботи, проведеної після 
XXIII з’їзду КПРС і XXIII з’їзду КП Ук
раїни, намічаються нові рубежі розвит
ку економіки, науки і культури, зрос
тання матеріального добробуту насе
лення. Делегати з гордістю розповіда
ють про велике політичне й трудове 
піднесення в містах і селах республіки, 
викликане підготовкою до XXIV з’їзду 

КПРС. Робітники, колгоспники, інтеліген
ція, активно, по-діловому обговорюють 
проект Директив XXIV з’їзду КПРС по 
п’ятирічному плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1971—1975 роки. 
В цьому важливому партійному доку
менті вони вбачають новий яскравий 
прояв постійного піклування Комуніс-ч 
тичної партії про благо і щастя радян
ського народу, про дальший розквіт 
любимої Вітчизни. Трудящі республіки 
докладають всіх зусиль, щоб успішно 
перетворити в життя плани першого ро
ку нової п’ятирічки.

Виступи делегатів відзначаються гли
боким підходом до вирішення назрілих 
проблем, принциповою критикою недо
ліків. Всебічно аналізується діяльність 
партійних комітетів по керівництву гос
подарським і культурним будівництвом, 

стан організаторської та ідеологічної 
роботи. * * *

19 березня на ранковому засіданні за
кінчилось обговорення звітних доповідей 
Центрального Комітету та Ревізійної ко
місії Комуністичної партії України.

З заключним словом виступив перший 
секретар ЦК КП України товариш 
П. Ю. Шелест.

По звіту Центрального Комітету КП 
України з’їзд одноголосно прийняв ре
золюцію, в якій визнав політичну лінію 
Центрального Комітету Комуністичної 
партії України правильною і практичну 
роботу задовільною.

З’їзд одноголосно затвердив звіт Ре
візійної комісії КП України.

(Закінчення на 2-й стор.).
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(Закінчення).

Далі з’їзд переходить до розгляду 
третього питання порядку ден
ного — про проект Директив XXIV з’їзду 
КПРС по п’ятирічному плану розвитку 
народного господарства СРСР на 1971 — 
І 975 роки.

З доповіддю виступиа Голова Ради Мі
ністрів УРСР товариш В. В. Щербицький.

Кожний день, сказав доповідач, набли
жає нас до знаменної події — XXIV з’їз
ду КПРС. В період підготовки до з'їзду 
під керівництвом-Центрального Комітету 
КПРС, його Політбюро розроблено про
ект Директив на дев’яту п’ятирічку, в 
якому чітко накреслено осноані напрями 
дальшого економічного і соціального 
розвитку радянського суспільства.

Велика політична активність при об
говоренні цього документа робітничим 
класом, колгоспним селянством, народ
ною інтелігенцією є новим свідченням 
монолітної згуртованості радянського 
народу навколо Центрального Комітету 
КПРС і Радянського уряду, нерозривної 
єдності партії і народу, підтвердженням 
життєвості внутрішньої і зовнішньої по
літики нашої партії, правильності її гене
ральної лінії.

Головне завдання дев'ятої п’ятирічки, 
продовжує доповідач, полягає в тому, 
щоб забезпечити значне піднесення ма
теріального і культурного рівня життя 
народу на основі високих темпів розвит
ку соціалістичного гиробництва, підви
щення його ефективності, науково-тех
нічного прогресу і прискорення зрос
тання продуктивності праці.

Доповідач детально спиняється на пи
таннях роззитку економіки і культури 
Української PCP у дев’ятій п’ятирічці. 
Обсяг промислового виробництва збіль
шиться на 38 — 41 процент. Середньо
річний обсяг валової продукції сільсько
го господарства зросте проти минулого 
п'ятиріччя на 20 процентів. Капітальні 
вкладення а народна господарство збіль
шаться на 38 процентів і становитимуть

Промова тов. В. І. МОТОРНОГО,
бригадира тракторної бригади колгоспу «Зоря комунізму» 
Новозрхангельського району

Дорогі товариші!
Вперше з житті доводиться мені бра

ти участь у роботі з'їзду, зиступати з 
цієї високої трибуни. За це я від усього 
серця дякую рідній партії, нашій Радян
ській владі, які залучили мільйони прос
тих трудівників до вирішення партій
них і державних справ.

На мене велике враження справила 
звітна доповідь Центрального Комітету. 
В ній розкрито багатогранну роботу Ко
муністичної партії України, дано глибо
кий аналіз роззитку економіки і культу
ри республіки, визначено завдання на 
нову п'ятирічку.

Про великі зміни, які відбуваються □ 
житті радянського народу, яскраво свід
чать і трудові здобутки хліборобів нашо
го колгоспу «Зоря комунізму».

Завдяки підвищенню культури земле
робства, впровадженню передового до
свід/ у виробництво середньорічна вро
жайність всіх зернових по колгоспу за 
п’ять років становила ЗО’,7 центнера, ку
курудзи — 65,7, соняшнику — 20,8 цент
нера з гектара. За п'ятирічку продаж 
державі зерна досяг 24,8 тисячі тонн, 
або на 5,2 тисячі тонн більша проти 
плану.

Зміцнено кормову базу і на цій осно
ві збільшено виробництво продуктів тва
ринництва. Це дозволило зз п, ятирічку 
продати державі 6644 тонни м'яса, або 
123 проценти, 10,5 тисячі тонн молока, 
або 129 процентів до плану.

Наше господарство успішно виконало 
п’ятирічний план по всіх інших показ
никах. До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна колгосп Нчагороджено Ленін- 
сь’ ■ ■> Ювілейною Почесною Грамотою 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС.

У цих досягненнях — значна заслуга 
механізаторів колгоспу. В 1970 році на
ша бригада одержала з гектара по 45,5 
центнера зернових, в тому числі по 43,4 
_  озимої пшениці (оплески), по 79,1
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приблизно 80 мільярдів карбованців. 
Продуктивність праці — цей вирішальний 
фактор у підвищенні ефективності ви- 

в промисло- 
а, сільському

фактор у підвищенні 
робництва — має зрости: 
вості — на 32 проценти, 
господарстві — на 35,7 і в будівництві— 
на 33,8 процента. До 87 процентів при
росту промислової продукції ми повинні 
одержати за рахунок зростання продук
тивності праці. Здійснення накреслених 
заходів повинно забезпечити збільшення 
прибутку в промисловості майже в два 
рази. Виходячи з темпів зростання мате
ріального виробництва, національний до
ход республіки планується збільшити на 
37 — 39 процентів.

Виробництво електроенергії в 1975 ро
ці намічається довести до 200 мільярдів 
кіловат-годин, що на 45 процентів пере
вищує рівень минулого року. Видобуток 
вугілля а республіці збільшиться при
близно до 215 мільйонів тонн, нафти — 
до 15,5 мільйона тонн і природного газу 
— до 62 мільярдів кубометрів. Обсяг пе
реробки нафти за п’ятиріччя зросте з 
2,5 — 2,6 раза.

Одним з основних завдань чорної ме
талургії є докорінне поліпшення якості 
металопродукції. Виплавка сталі зросте 
до 54 мільйонів тонн. Збільшиться також 
виплавка чавуну і видобуток залізної та 
марганцевої руди. Дальшого розвитку 
набуде кольорова металургія.

Однією з галузей, що забезпечує при
скорення науково-технічного прогресу з 
народному господарстві, є хімічна і наф
тохімічна промисловість. Як і в минулій 
п’ятирічці, вони розвиватимуться випе
реджаючими темпами. Особлива увага 
приділяється збільшенню виробництва 
мінеральних добрив. їх випуск у 1975 ро
ці зросте порівняно з минулим роком 
майже з півтора раза і становитиме 16,6 
мільйона тонн.

Виробництво продукції машинобуду
вання і металообробки намічається 
збільшити з 1,7 раза.

У проекті Директив велику увагу при
ділено збільшенню виробництва товарів 

центнера кукурудзи. (Оплески). Врожай 
цукрових буряків становиз 463 центне
ри з кожного гектара посіву. (Оплески).

Мені приємно доповісти з’їзду, що 
тракторна бригада, яку я очолюю, вис
тупила ініціатором республіканського 
змагання комсомольсько-молодіжних 
колективів за право підписати трудовий 
рапорт комсомолу України на адресу 
XXIV з'їзду КПРС і XXIV з’їзду КП Ук
раїни і вийшла переможцем у цьому 
змаганні. Бригада удостоєна призу ЦК 
ЛКСМУ і газети «Комсомольское зна- 
мя». (Оплески).

У нашій бригаді працює 65 чоловік. 
В основному — це молоді люди, віком 
до 35 років. Партійна організація і прав
ління колгоспу постійно дбають про 
підготовку механізаторських кадрів, під
вищення їхньої ділової кваліфікації. Як
що раніше у нас майже не. було класних 
механізаторів, то за роки п’ятирічки 
більшість механізаторів бригади стали 
фахівцями першого і другого класу.

Члени бригади — люди роботящі і 
дисципліновані. Кожен з них досконало 
володіє технікою, старанно вивчає пе
редовий досвід. 39 чоловік вже мають 
середню і середню спеціальну освіту, 
багато з них продовжують вчитися. Ли
ше а сільськогосподарських інститутах 
з нашого колгоспу заочно навчається 
18 чоловік. Крім того, 13 осіб — студен
ти інших вузів і учні технікумів. Усі вони 
вчаться на кошти колгоспу. Особисто я 
вчуся в Уманському сільськогосподар
ському інституті.

У праці зростають і виховуються лю
ди. Кілька років тому наш трудовий ко
лектив почав свою виробничу біографію 
як комсомольсько-молодіжна бригада, 
а сьогодні з нашій партійній організації, 
яка є міцним ядром колективу — 18 
комуністів-механізаторів. Кожний кому
ніст має конкретне партійне доручення. 
Особлива увага приділяється організації

20 березня 1971 року

(РАТАУ).

народного споживання, розширенню їх 
асортименту, поліпшенню якості.

Доповідач докладно спиняється на пи
таннях дальшого розвитку сільського гос
подарства республіки. Виробництво зер
на, говорить він, треба довести до 40 
мільйонів тонн у середньому за рік. Це 
майже на 20 процентів більше середньо
річного виробництва за минулу п’яти
річку.

Проектом Директив намічені важливі 
заходи по дальшому зміцненню мате
ріально-технічної бази колгоспів і рад
госпів. Будуть побудовані нові зрошу
вальні системи, зросте площа осушених 
земель. Здійснюватиметься широкий 
комплекс культур технічних робіт. У 
1975 році сільське господарство респуб
ліки одержить мінеральних добрив в 1,7 
раза більше, ніж у минулому році. Це 
повинно забезпечити підвищення вро
жайності зернових культур на 4 — 5 
центнерів з гектара.

Обсяги закупок сільськогосподарської 
продукції визначені для республіки на 
всю п'ятирічку у відповідності з рішен
нями липневого (1970 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. План продажу державі зерна для 
республіки встановлено по 11,1 мільйона 
тонн нз рік, або на 1 мільйон тонн біль
ше, ніж у минулій п’ятирічці. Крім того, 
кожна область, район, колгоспи і радгос
пи повинні продати державі за п'ятиріч
ку не менше 35 процентів зерна понад 
план. Збільшиться також виробництво і 
продаж державі цукрових буряків, со
няшнику, льону-довгунця, овочів, кар
топлі, фруктів, ягід, винограду та іншої 
продукції.

З урахуванням надпланових завдань 
загальний обсяг закупок м’яса по рес
публіці зросте на кінець п’ятирічки про
ти минулого року на 31 процент, моло
ка — на 27, яєць — на 65 і вовни — на 
12 процентів.

Державні капіталовкладення в сільське 
господарство республіки за п'ятиріччя 
становитимуть 8 мільярдів 380 мільйонів 
кар'бованців, тобто зростуть майже в 1,7
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соціалістичного змагання. Комуністи до
помагають кожному трактористу, ком
байнеру розробити конкретні зобов’я
зання, самі є прикладом у боротьбі за 
їх виконання.

Підсумки змагання підводимо щодня. 
Регулярно випускаються інформаційні 
бюлетені, переможцям ‘вручаються чер
воні вимпели, а при перевиконанні ден
ного завдання всією бригадою над по
льовим станом підіймається Червоний 
прапор. Про досвід передовиків розпо
відають агітатори.

Бригада з честю носить звання колек
тиву комуністичної праці. З гордістю 
називаю імена наших кращих механіза
торів — Миколи Шумейка, Миколи Ко
лючого, Володимира Волошина та інших 
своїх товаришів.

В основі успіху бригади — сумлінне 
ставлення кожного механізатора до хлі
боробської праці, вивчення і впровад
ження досвіду батьків, старших товари
шів, нашого вчителя — славного зем
ляка, двічі Героя Соціалістичної Праці 
Олександра Васильовича Гіталовз. (Оп
лески). Ми в бригаді вважаємо, що його 
досвід і праця, його увага і настанови 
молодим механізаторам мають велике 
значення і заслуговують щирої подяки.

Я хочу сказати також сердечне спаси
бі нашим батькам і дідам, всім старшим 
товаришам, хто завоював Радянську вла
ду і відстояв її, хто заклав міцні основи 
нашого соціалістичного суспільства, хто 
виховав і вивів нас у люди, вручив нам 
свої здобутки, дав нам крила і широкі 
простори для творчої праці. Ми люби
мо свою працю, свою землю, свої села. 
Великою вдячністю сповнене моє серце 
Д?„ «олективу, де я виріс, де гартується 
мій хліборобський характер. (Оплески).

На прикладі нашого колгоспу видно, 
яке велике піклування проявляють пар
тія і уряд про поліпшення життя трудя
щих, У нас споруджено прекрасний Бу
динок культури, два сільських і два 
бригадних клуби, є дві середні, восьми
річна та музична школи, 430 дітей вихо
вуються в дошкільних установах.

Усі колгоспники користуються елек
троенергією, мають радіоприймачі, а 
більшість — і телевізори. У Сільських 

раза. Капіталовкладення колгоспі» 
міжколгоспних організацій перевищать 
13 мільярдів карбованці».

У новій п’ятирічці обсяги капітальних 
вкладень по всіх джерелах фінансування 
по республіці зростають на 38 процент;!,

У проекті Директив передбачаються 
важливі заходи по дальшому істотному 
піднесенню життєвого рівня радянського 
народу. Реальні доходи в розрахунку на 
душу населення республіки підвищаться, 
як і в цілому по країні, приблизно на 
ЗО процентів. Середня заробітна плата 
робітників і службовців зросте майже на 
20 процентів, оплата праці колгоспників 
у громадському господарстві колгоспів 
— в середньому на ЗО — 35 процентів.

Передбачено збільшити на 40 процен
тів обсяг безплатних матеріальних благ і 
послуг, а також грошових виплат насе
ленню з суспільних фондів споживання,

Обсяг роздрібного товарообороту 
збільшиться на 42 проценти, а громад
ського харчування — на 45 процентів. 
Обсяг побутових послуг розшириться 
більш як у два рази. В тому числі в сіль
ській місцевості — майже в три рази.

На житлове будівництво по всіх дже
релах фінансування спрямовується понад 
9,6 мільярда карбованців — на 1 міль
ярд карбованців більше, ніж у минулій 
п'ятирічці.

Передбачено здійснити заходи по 
дальшому розвитку охорони здоров’я, 
народної освіти і соціалістичної куль
тури. Завершиться перехід до загальної 
середньої освіти молоді.

Натхненні великими планами партії, 
говорить на закінчення В. В. Щербиць
кий, трудящі Радянської України докла
дуть усіх зусиль для виконання завдань 
нової п’ятирічки, завжди будуть в аван
гарді боротьби за справу нашої партії, 
за дальший розквіт Радянської Вітчизни.

По доповіді розпочались дебати.
XXIV з’їзд Комуністичної партії Украї

ни продовжує свою роботу.

ТРУДІВНИКІВ є тепер холодильники, 
пральні машини, понад 600 сімей в кол
госпі користуються газом. В селі ас- 
фальтовуються вулиці, горять лампи 
денного освітлення.

Багатшим і змістовнішим стало ду
ховне життя наших трудівників, Партій
на організація, правління колгоспу ве
дуть велику роботу по вихоаанню кол
госпників. Урочисто а нас відзначають 
революційні свята, вшановують пере
можців соціалістичного змагання, вете
ранів праці, а також пам’ятні дати в жит
ті хліборобів. Все це звеличує людину 
окрилює її, надихає на ще кращу працю 
в ім я дальшого процв:тання Батьківщи
ни.

Товариші! Хочу висловити деякі дум
ки і побажання. Ми одержуємо дедалі 
білоше техніки, підвищується її якість. 
Проте до останнього часу 35—40-цент- 
нерні врожаї пшениці чи ячменю з гек- 
• ара (а я впевнений, що а дев’ятій п’яти- 
річщ такі врожаї будуть у багатьох кол
госпах'. радгоспах) доводиться збирати 
комбайнами, які розраховані на 20—25 
центнерів. Це ускладнює роботу і приз
водить до значних втрат.

Те ж саме і з комбайнами для зби
рання силосної кукурудзи. Зони не ду- 
«е падині у роботі, а коли якийсь зла
мався багато часу витрачається на те, 
щоб відремонтувати його.

Великі завдання по збільшенню ви
робництва цукрової сировини ставить 
аикпЛти* "НОВУ П-ЯТИР’ЧКУ. Щоб успішно 
ТИ глгпп 1 f TPefc*3 повніше забезпечи
ла ил даРства„ необхідною технікою 
для комплексної механізації вирощу
вання і збирання Цукрових буряків.

Дорогі товаришії
Дозвольте запевнити XXIV з’їзд Ко- 

муністичної партії України, що механі- 
3 нн:х;хГп°аЦгипграАи у в5д; 
піднесення сіл1Ськ^То^оПдРарсТаЬн: 
пошкодують сил та вміння для ^спішно
го виконання поставлених завдань 
нинішній п ятирічці досягнуть врожай
ності зернових не менш як по 50 ценг- 
рТш₽з'гектаР7ИХ буР’"сів — 500 центне- 
лескм) Р на вс,и посіву. (Оп-
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ПОЗАДУ — гомінливі вес
ни, хвилююча пора спо

дівань і надій. Тут, у школі, 
вона виношувала мрію стати 
зоотехніком, Шукати свою 
жар-птицю десь е місті Га
янні не хотілось. Он за ста
вом, як на долоні, видно 
суглинні пагорби. На них — 
старезні берести та дуби, а 
за ними —- корпуси Злато- 
нільського зоотехнікуму. Як 
кажуть, до місця навчання 
рукою подати.

Тож закінчивши Листопа-

одержала диплом, і 
не було меж: її мрія 
Це було в 1955 році.

ДЕЛЕГАТИ ПАРТІЙНИХ З'ЇЗДІВ

ЩИРІСТЬ ПРлці—НА ВСІХ
дівську восьмирічку, Галина 
Сущенко вступає до зоотех
нікуму.

— А чи подобається? — 
хтось запитав її з виклада
чів.

— Так. Батьки — колгосп
ники. Хочеться бути поруч.

В навчанні і практичній 
роботі непомітно спливали 
дні, місяці, роки. Чотири ра
зи берести і дуби скидали 
золоте листя на землю, чо
тири рази Галина разом з 
подругами проводжала в 
далеку путь журавлині клю
чі, щоб потім радісно стріти 
їх навесні.

Вона 
щастю 
Збулася. _ . .
Галину Сущенко посилають па 
Черкащину в Буцький район. І 
вже спочатку вона зрозуміла, 
що знання без практики — на- 
ціомертанй капітал. Тож дівчи
на з запалом береться до робо
ти, не соромиться питати того, 

яоро не знав, живе Інтересами 
ферма.

В 1957 році повертається 
до рідного колгоспу «Кому
ніст». Очолює свиноферму. 
І тут працює творчо, з тим 
завзяттям, яка не завжди 
зрозуміле людям спокійної 
•дачі, що змирилися з не
доліками, живуть старим ба
гажем і трудяться по-ста- 
ринці.

Галина не забуває, що во
на комсомолка, і це звання 
багато чому зобов’язує. По
чинає все з трудової дис

ципліни. Коли хтось з фура
жирів запив, винесла питан
ня про порушника дисциплі
ни на засідання правління. 
Не всім це сподобалось. Але 
пізніше дякували молодому 
зоотехніку: вона робить не 
для себе — для всіх. І фер
ма в колгоспі стає зразко
вою: місячні, квартальні і 
річні плани по виробництву 
м'яса не лише виконуються, 
але й перевиконуються. Ім’я 
Галини Сущенко з повагою 
називають на зборах, нара
дах, в розмовах.

і вона цілком заслужила 
цього. На відгодівлі зараз 
понад три тисячі свиней. 
Впорати таке господарство— 
справа не легка, І Галині ми
моволі пригадались слова 
одного скептика, коли її 
кандидатуру висунули на по
саду завфермою:

— Галину? Сущенко? А чи 
дасть вона трьом свиням 
їсти?

Виходить, зуміла.
1953 рік для дівчини був зна

менним І пам'ятним. В кишеню 
біля самого серця ліг партій
ний квиток. Це, ніби винагоро
да за П працю, недоспані ночі 
дівочі, бо приходила на ферму 
з досвітку, і надто короткий 
день, бо в турботах пролітав він 
швидко... Це П мрія, втілена в 
життя.

«Незнайко лежить, а знай
ко біжить», — так говорять 
з народі. Хто ж багато знає, 
з того більше й питається,

Це стосувалось і Галини Су
щенко. її викликали до 
правління колгоспу. І голо
ва, І секретар партійної ор
ганізації запропонували очо
лити пункт штучного осіме- 
ніння тварин: в колгоспі 
низька тільність корів, необ
хідно навести порядок в 
племінній справі, адже ви
моги часу великі, на них 
слід відповідати ділом. І Га
лина Миколаївна Сущенко 
взялась за роботу. А робота 
хоч і знайома, та разом з 
тим нова.

І як завжди, її виручила міц
на дружба з працівниками фер
ми, спеціалістами тваринництва. 
Вона радилась з ветеринарним 
фельдшером Олександром Калн- 
новпчем Нестеренком, зоотехні
ком Іваном Тсофановнчем Коро
лем, як краще згуртувати пле
мінне ядро за рахунок власного 
стада, адже в господарстві о чу
дові рекордистки по надоях мо
лока сементальської породи. От

же, треба було відібрати від 
кращих корів порідних теличок, 
щоб потім з них виростити висо
коудійних корів. Крім того, вона 
разом з зоотехніком пильно сте
жила, щоб годівля тварин була 
хорошою, ситою, слідкувала, 
тримаючи зв’язок з доярками, 
щоб вчасно осіменяли корів. І 
результати не забарилися. Якщо 
а 1903 році тільність корів ста
новила 95 телят на 100 корів, то 
в 1970 році — 110.

Кожна робота, а особливо 
в Галини, вимагає чіткого 
обліку, конкретності. Пару
вання, отели — все це має 
своє документальне оформ
лення, спеціальні картки, то
му-то путанини ніколи не 
може бути.

І ось ми бесідуємо з Га
линою Миколаївною. Вона 
розповідає про свою робо
ту, про плани на майбутнє, 
про вирішення великих зав
дань, накреслених в проекті 
Директив XXIV з'їзду КПРС 
по дев’ятій п’ятирічці, про 
своє місце в дальшому роз
витку громадського тварин
ництва в колгоспі в наступні 
роки.

З хвилюванням говорить 
Галина Миколаївна про той 
пам’ятний день, коли, буду
чи на обласній партійній кон
ференції, почула своє прі
звище в числі делегатів на 
форум комуністів респуб
ліки.

Ось її слова:
•— Обрання мене делега

том на ХХІУ-й з’їзд Кому
ністичної партії України—це 
для мене велика радість і 
велика честь, Я докладу всіх 
зусиль, щоб виправдати це 
високе довір’я комуністів. 
Працюватиму ще наполегли
віше над дальшим піднесен
ням нашого сільського гос
подарства у новій п’ятирічці.

В. ШУЛЬГА, 
колгосп «Комуніст» 
Новомиргородського р-иу.
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Анатолій КУБАНСЬКИЙ

ЗАПАХ ЗЕМЛІ
Над ланом віхолить, і )
Не видно обрію,
Озиме вруння 
Дріма під снігом.
І пахне, 
Дуєте, люди добрії, 
Осіннім хлібом, 
Колгоспним хлібом. 
В струмках видзвонюють 
Весняні повені, 
Вертають птахи 
І марять літом. 
Машинним гулом 
Поля наповнені 
І пахне хлібом, 
Багатим хлібом- 
Млостпво-спекотко 
І в роті солоно, 
Ідуть комбайни 
Широким слідом. 
Пшеницю скошено, 
Загінка зорана 
І пахне потом, 
Ріллею й хлібом. 
Спадає золото 
З дерев оголених, 
А в хлібороба 
На серці весело: 
Снують машини 
З мішками повними 
І пахне хлібом, 
В обійстя звезеним.

СВІТАНОК
Поміж дротів під пісню струму 
Танцює ніч ранковий вальс ч
Новому дню у подарунок 
Пружком зірниця розлилась.
Рум’янить промінь небу ІЦОКИ, 
Проснувсь вітрець — ланів сурмач, 
Ідуть, ідуть за обрій щогли 
Електроліній передач.
На фермах загули мотори, 
У райдужних вогнях село... 
Все те, що мріялось учора, 
Буденням нині проросло. 
Понад ставками верб антени 
Народжений вбирають день-,. 
Країна Рад благословенна 
І труд вождя благословен!

Хоч
суперники 
були 
грізні..»

Успішно виступили у 
Дьвові на відкритій пер
шості Прикарпатського 
військового округу кіро
воградські самбісти пер
шої напівважкої вагової 
категорії Володимир Гри
ценко та Олег Щербаков. 
В. Гриценко став дру
гим призером змагань. 
Він виграв десять по
єдинків і лише у фіналі 
Поступився майстру 
спорту зі Львова Вале
рію Багрову, який стаз 
Переможцем у своїй ва
говій категорії. На цих 
змаганнях В. Гриценко 
Виконав норму майстра 
спорту СРСР.

Перемога—переконлива
Закінчились командні змагання на першість обкому проф

спілки працівників харчової промисловості з шахів. У фіналі 
Взяла участь 6 команд. Після впертої боротьби перше міс
це зайняв дружний колектив фізкультури оліііииіркомбіна- 
ту (іиструктоо М. Міцел ь). За команду виступали Д. Буйлук, 
С. Урман, А.’ Славко. На другому місці — команда хлі- 
вокомбіпату. Переможцями ид дошках стали: А. Славко. 
Д. Буйлук (олійжнркомбінат), Ю. Романюк (хлібокомбінат).

Г. ДУБІВКА, 
головний суддя змагань.

У Олега Щербакова 
— 5 місце. Він виступив 
на рівні кандидата у 
майстри спорту.

Успіхи кіровоградців 
тим більш вагомі, що в 
першій иапівсередній ва
говій категорії виступа
ло попад 70 спортсменів 
з 6 союзних республік, І 
кіровоградці зуміли взя
ти верх над багатьма 
досвідченими і відомими 
спортсменами країни.

Ю. МИХАИЛОВ.

ГОЛОВНА 
РИСА — 
ВПЕВНЕНІСТЬ

Футболістам кіровоград
ського заводу тракторних 
гідроагрегатів минулого ро
ку дещо не пощастило. В 
них були всі можливості 
очолити турнірну таблицю 
першості області, стати чем
піонами обласної ради ДСТ 
«Авангард». Але під заві
су сезону спортивне щастя 
раптом перейшло на бік 
світловодських аваигардів- 
ц!в.

І ось вихованці молодого 
тренера Василя Похн.тснка 
(на заводі він працює слю
сарем - інструментальником) 
в новому футбольному сезо
ні вирішили будь-що взяти 
реванш. Вже в січневі дні в 
спортивному залі тричі на 
тиждень збиралися вони на 
тренування. Загальна фізич
на підготовка, пошуки най
більш вдалих комбінацій, 
проба сил і майстерності 
кожного футболіста. А по
тім поєдинки нд засніжено
му полі стадіону. За корот
кий час В. Похиленко зумів 
визначити сповна структуру 
команди, поставити її перед 
відповідальними змагання
ми на належну платформу.

Нарешті, серйозна пере
вірка готовності спортсме
нів до першості області. 
Міський комітет фізкультури 
і спорту вирішив організу
вати зимовий турнір футбо
лістів на приз ветерана кі
ровоградської «Зірки» 

Г. Касьонкіна. Агрегатівці 
впевнено почали перші поє
динки. Вони беруть верх 
над командами УТОГу (2:0), 
заводу «Червона зірка» 
(1:0), інституту сільськогос
подарського машинобуду
вання (2:0). На засніженому 
полі тренер (та й уболі
вальники) відзначає гру мо
лодих робітників заводу 
Б. Буквіна, А. Бащснка, 
В. Артьоменка, В. Шевчука, 
В. Пальпікова, В. Фрінче, 
Ансамбль всього колективу 
команди, високий фізичний 
гарт футболістів, стабіль
ність, вміння тренера спря
мувати зусилля спортсменів 
в будь-якій ситуації та ще 
впевненість футболістів у 
своїх силах вивели команду 
у фінал. Агрегатіоці 
вийшли переможцями. Отже 
команда заводу тракторних 
агрегатів стає володарем 
призу Касьонкіна.
* І знову напружені трену
вання — в спортивному за« 
лі. на стадіоні, просто на 
берегах Інгулу, скверах міс
та. В. Похиленко і його 
друзі готові включитись в 
поєдинки першості області з 
футбола. Вони, безперечно, 
будуть серйозним суперни
ком найсильнішнх команд 
області.

■ М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград,

Раїса ЗВ’ЯПНЦЕВА. Ольга ЩЕРБИНА та Юля САВ
ЧЕНКО—кращі спортсменки Кіровоградського технічного 
училища зв'язку. Вони нещодавно виконали норматива 
третього спортивного розряду

Фото Г. ТОЛОКА.

На особистій першості об
ласті з важкої атлетики кі
ровоградський майстер спор
ту середньовпговик Віктор 
Фролов встановив новий ре
корд області в сумі трьох 
вправ — 413 кілограмів. Він 
поліпшив також рекорди в 
ривку (425 кілограмів) та 
поштовху (460 кілограмів).

На знімку: В. ФРОЛОВ 
фіксує рекордну вагу. 
Фото 10. ЛІ ВАШ ВИКОВА.

СХОДЖЕННЯ 
ЧЕМПІОНА

Чемпіон України з російсь
ких шашок кіровоградський 
майстер спорту Марк Соколоз- 
ський (ДСТ «Колос») після річ
ної перерви повернув собі 
звання найсильнішого на Кіро- 
воградщині. В турнірі на пер
шість області зін набрав 5,5 
очка з 7, не програвши жод
ної партії.

Світловодський першороз
рядник Віталій Летникоа 
(«Авангард») та кіровоградсь

кий кандидат у майстри спор
ту Альберт Березозський («Ко
лос») відстали від переможця 
лише на півочка, Друге місце, 
а з ним і право виступати на 
першості республіки віддано 
за таблицею коефіцієнтів 
В. Летникоау. На цих змаган
нях В. Летников виконав нор
му кандидата у майстри спор
ту.

Ю. СТОРЧАК.



4 стор „Молодий комунар“ ____________________ -—-----20 березня 1971 року-

Три роки тому в бе
резні в стінах редакції 
газети «Молодий кому
нар» народилась міська 
молодіжна літературна 
студія «Сівач», яку очо
лив член обласного літе
ратурного об’єднання Ва
лерій Гончаренко.

За ці роки на поетич
ній ниві «Сівача» випести
ли свої перші колоски — 
поезії Світлана Антонен
ко, Галина Насонова та 
інші. »•

Останнім часом «Сі
вач» поповнився молоди
ми здібними початківця
ми, такими, як десяти-

класник Віктор Куценко, 
студент Олег Попов, сту
дентка Лариса Єрмакова, 
будівельник Віктор 
Орел...

Початкуючі поети різні 
за своїми почерками, 
уподобаннями тощо. Ось 
чому кожне заняття сту
дії дзвенить розмаїтим 
крилом віршів.

Євген Железняков пи
ше поезії громадського 
звучання, де він славить 
простого трудівника) ос
півує рідну землю'. В ме- 
тафористичних, барвис
тих рядках Віктора Ку- 
ценка б’ється неспокій- 
... . » ' е - -і

ний пульс життя молодо, 
го сучасника, який вболі
ває минулим, сьогоден
ням і майбутнім свого 
народу.

Вадим Гребенюк напи
сав уже багато оповідань 
(він підготував книжку 
новел). Деякі з них уже 
з’явились у місцевій і 
республіканській пресі.

«Сівач» — частий гість 
школярів, робітників та 
студентської молоді на
шого міста. Напередодні 
100-рїччя від дня народ
ження великої дочки -ук
раїнського народу Лесі 
Українки студійці висту-

пали в Кіровоградській 
середній школі № 24.

До XXIV з’їзду КПРС і 
XXIV з’їзду КП України 
студійці винесли на обго
ворення нові добірки 
поезій, з якими уже про- 
звітували Віктор Куценко, 
Володимир Бондаренко 
та Вадим Гребенюк.

В день початку роботи 
XXIV з’їзду КП України 
«сівачі» взяли активну 
участь в усному журна
лі, який підготували до 
цієї знаменної події пра
цівники Кіровоградського 
Будинку культури імені 
Калініна.

Безумовно, ужинок 
«Сівача» ще невеликий. 
Трапляються в ньому не
рідко і... пусті колоски. 
Але ж і в досвідченого 
хлібороба бувають іноді 
невдачі. А вони тільки 
вчаться сіяти «розумне і 
вічне». • •

В. БОВТИШ.
♦Сівач» звітує перед ровесниками,

їй подобаються вірші студійців.

ЧУМАЦЬКИМ ШЛЯХ
Чумацький шлях, вічі нескінченний/

І - - Г -Мі > './ВІЧНИЙ
Над безліччю важких земних доріг, 
Як страшно вічність зазіїрає в вічі, 
Прискорюючи років наших- біг. 
О, збріЙ» ₽ • - • • •.« » і
П’янкі прозорі! • ~ і • *
Блакитне,'Вічне, » ' л *■
Високе небо...1"' " - »
Нікому двічі • • ’ '
Життя не треба. -
Я 45’10 крбкп великі неба. 1 /•
Я бачу сяйво' зірок вже згаслих. • 
Що ■треба пІебу?’Щсгтреба' людям?’ 
Чумацький шлях веде в прекрасне. 
О, зорі! 2Г. і
П’янкі, продори * ”• і •: 
Блакитне,- вічне, : і
Високе небо.
Нікому двічі 
Життя не треба.

Світлана ЯРОШЕВСЬКА.

ПОДАРИ
I ,, . I с ; •

Подари мне свои глаза... 
Ночь спустилась на тихий город, 
В синей ризе сейчас небеса, — 
Подари мне свои глаза,
Те, что смотрят на мир так гордо, 
Подари мне руки свои..*
Где-то птицы кричат ночные, ,• 
Ждут рассвета в садах соловьи, 
Подари мне руки сво ч,

Что обняли меня впервые..,-
Подари мне свою мечту.;.
Засверкали лучи восхода, .
С ним'сравїпо я твою красоту, — 

і Подари мне свою .мечту,•* -- .
Ту, к которой идешь сквозь годы, >
Подари мне судьбу свою... . .
Всходит солнце все ярче, краше,

1 Песню я о тебе пою, — •
Подари мне судьбу свою, г :
И ее назову я — «наша», ■....... ........... ...

/Владимир ШКОЛЬНЫЙ,

ВЕЧЕРЯ
В хаті затишок спить замріяно. 
Піч повітрям пахким вирує.
І на стіл випливають макітри, 
Казани та каструлі.
Баба кличе мене вечеряти.
За вікном ніч посріблена місяцем. 
Рум’яніє в руках старенької 
Золота/паляниця.
Рум’яніє між страв, а баба

Руки зморені — на коліна.., 
Витанцьовують жовті відблиски 
ІІа мальованих стінах,

Витанцьовують на обличчі,
ІІа руках у вечірню пору...
Я живу у цій хаті вічність
Хоч приїхав учора. і
А бабуся ’мене розпитує, 
Як там батьку 
1 як там мати,
І чи всі ми листи одержали.
І чому я такий патлатий. ■ 
Гладить чуба’ мого, куйовдить 
І сміється очима радо.
Свіжим хлібом і сонцем
Пахнуть руки в моєї баби.

Володимир БОНДАРЕНКО,

Зимовий сад засніжений, кудлатий, 
Мов сивочолий дід, задумався па мить, 
Мережива гілок розвішав біля хати, 
Безсилим велетнем, похнюпившись, стоїть, 
Сумує сад... нескореним опришком, 
Казкової краси своєї 7іе збагне, 
Солом’яні чуби засніжених о’стрижків 
Гіллям своїм в зажурі дістає," 
Забув мо’ він, що скоро скресне крига, 
Заграє срібло першого струмка, 
Примчить весна з-за моря легкокрила 
І визволить з неволі бідака;
І завирує вій, мов море, зелен листом, 
Проснеться в нім жагучість до життя, 
Зимові сип лерлияовим намистом - 
З гілля спадуть у вічне небуття!,. 
Сумує сад... ’

Вірші читав Є, ЖЕЛЕЗНЯКОВ, Олександр ШВЕЦЬ

— Зараз я займаюсь фігурним ка
танкам.

стрибками з трампліна. З новим світовим рекордом!

Обокалився.

Малюнки Ю. БЕТНАРА 1 В. ЖУЛІДОВЛ. В трамваї.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
..СУБОТА. 20 БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05—Гімнас- 

.тика для всіх. (Москва). .9.30' —. 
«Щоденник зіїзду.. (Київ). 9-45) 
—Кольорове телебачення. «Рід/ 

,пі наспіви». (Москва). 10.30. —, 
Науково-популярна програма 
«Здоров’я». (Москпа). 11.00' — 
Для школярів/ «Сила і гра
ція». (Москва). 11.45 — Наша 
афіша. (Київ). 11.50‘— Концерт 
оркестру народних інструмен
тів Палацу культури студентів 
імені Дзержннського. (Одеса). 
12.20 — «Україна з’їздівська*. 
Трудові рапорти. (Київ). 12.50— 
«На шкільних широтах» Київ). 
13.20—Говорять делегати XXIV 
з’їзду КП України. (Київ). 
13.30—Українське кольорове те
лебачення. «Звучить бандура». 
(Київ). 14.00 — Тележурнал 
«Старт». (Київ). 15.00 — На-! 
родннй телеуніверситст. (Мо
сква). 16.30 — Телефільм «Все 
це не так просто». (Київ).' 
18.00 — «На меридіанах Украї
ни (Київ). 18.30 — Концерт, 
присвячений XXIV з’їзду КП 
України (Трансляція з Пала
цу «Укр:Л'на». 22.00—Щоденник 
з’їзду. (Київ). 22.10 — Худож
ній фільм «Трактористи». (На 
замовлення глядачів». (Київ). 
23.35 — Кольорове телебачення. 
Чемпіонат світу з хокея з шай
бою: США — Швеція. 111 пе
ріод. (Швейцарія).

НЕДІЛЯ. 21 БЕРЕЗНЯ. ПГ.Р- 
ША ПРОГРАМА. 12.10 - «Що
денник з’їзду. (Київ). 12.20 — 
Концерт. (Херсон). 12.50—Для 
школярів. «Весела зустріч» -Те 
левікторниа». (Москва). 11.00—

Наша адреса і телефони МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган 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 їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоірад, вул. Гліикн, 2.

«Музнчпий кіоск». (Москва). 
•14.30 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. «Людина з ле
генди». (Москва).. .15.00—«Вог
ні цирку»'. (Москва). 15.45’ — 
.«Вахта врожаю»; «Трудівни
ки села—XXIV з’їзду КПРС». 
(Москва). 16.15 «Українське 
кольорове телебачення. «Олі- 
вець-Ма.іювець» .• Київ). 16.45
— Говорять делегати XXIV-з,’їз
ду ,КП України. (Київ). 17.00— 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (Москва), 
18.00 — Кольорове телебачення. 
Чемпіонат світу з хокея з шай
бою: ЧССР — Швеція. (Швей
царія). 20.15—Програма «Час», 
(Москва). 20.45 — «Екран ко
медійного фільму». Художній 
фільм «Повітряний візник». 
(Москва). 22.00 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат світу з 
хокея з шайбою: СРСР — Фін
ляндія. (Швейцарія).

ПОНЕДІЛОК, 22 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.10 - 
Республіканська- фізнко-мате- 
матнчна школа. (К), 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Запро
шення до фільму. (Кірово
град). 18.50 — Кіножурнал. (Кі
ровоград). 19.00 — «Таланти 
твої, Україно». Концерт, при
свячений XXIV з’їзду КПРС. 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Телефільм «Союз 
рівноправних». (К). 22.00 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат світу з хокея з шайбою, 
СРСР - СІ1ІА. (Швейцарія).

ВІВТОРОК, 23 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.35 - 
Телевісті. (К). І2.45 — Худож
ній фільм «Гамлет». І серія. 
(Кіровоград). 17.20 — «Естафе
та п’ятирічок» (Запоріжжя). 
Передача, підготовлена разом 
з «Робітничою газетою». (К). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 — 
Телефільм. (Кіровоград). 1.8.20
— Хроніка тижня. > (Кірово
град), 18.30 — Ленінський уні
верситет мільйонів. (М). 19.00
— Телевізійний Журнал «Барви 
веселки». 19.30 — Українські 
композитори — XXIV з’їзду

_ .................
КПРС! (К). 21.30 — ТелевістГі 
(К). 21.40 — Художній фільм 
«Увага! Цунамі!» (К). 23.00 
Програма «Час». (У запій 
су). (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 
Новини. (М). 10.15 — «УдаріЩ 
праця — з’їзду партії». (ЛПі 
10.45 — Кольорове телебачень 
ня. Художній фільм «Ми О' 
Вулканом». (М). 11.50 — Дл$
юнацтва «Шукачі». (М).

СЕРЕДА, 24 БЕРЕЗНЯ/ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.30 •*. 
«Всенародна справа*. Обговоя 
рюемо проект Директив. ВіЙ 
ступ секретаря парторганізації 
електростанції імені 60-рІччД 
Великого Жовтня І. А. ФІлГч 
пенка. (Кіровоград). 17.40—ТСа 
левісті. (К). 18.00 — Програма 
передач. (Кіровоград). 18.05 Ч». 
Багатосерійний телефільм «Віді 
з’їзду до з’їзду». І серія. (М>; 
18.50 — Кольорове телебачень 
ня. Чемпіонат світу з хокея З 
шайбою. Швеція — Фінляндія^ 
(Швейцарія). 20.15 — Програм® 
«Час». (М), 20.45 — Концерт, 
державного Академічного ро
сійського народного оркестр^ 
імені Осипова. (Кіровоград)« 
22.00 — Кольорове телебачень 
ня. Чемпіонат світу з хокея З 
шайбою. СРСР—ЧССР. (Швей* 
царів), в перерві — телеві« 
ті. (К). . - і

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 
Новини. (М). 10.15 — Художній 
фільм «Гамлет». II серія, (КіА 
ровоград). 11.30 — КІНОЖУ0? 
нал. (Кіровоград). 11.40 — ДЛЯ. 
старшокласників «Ровесник*« 
(Горький). 12.10 — КипжчиїЦ 
іменини, (К). 12.55 — ТслевІСь 
ті. (К).
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