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ПО ЛЕНІНСЬКОМУ ШЛЯХУ—
ДО ПЕРЕМОГИ КОМУНІЗМУ

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ МІТИНГ ! ДЕМОНСТРАЦІЯ 
НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ

ПРОМОВА тов. Л. І. БРЕЖНЄВА 
НА МІТИНГУ І ТРАВНЯ 1971 р.

Барвистою розмаїтістю весни 
•ступив не радянську землю 
Першотравень. Біля Кремлів« 
ської стіни кумачеві перелиси 
прапорів. Трудова Москва за 
традицією прийшла 1 Травня на 
Красну площу з рапортами про 
нові успіхи в комуністичному 
будівництві.

Нинішній Першотравень — 
особливий. Недавно закінчив 
роботу XXIV з’їзд КПРС. В йо
го історичних рішеннях знай
шов яскраве відображення по
слідовний курс партії на ство
рення матеріально-технічної 
бази комуніз/лу, на зміцнення 
могутності нашої Батьківщини. 
Як найважливіший напрям своєї 
економічної політики партія ви
сунула завдання дальшого знач
ного піднесення матеріального 
і культурного рівня життя тру
дящих. На головну площу краї
ни прийшли кращі люди сто
личних підприємств, переможці 
в соціалістичному змаганні на 
честь XXIV з’їзду КПРС. Над 
колонами — портрети Маркса, 
Енгельса, Леніна. Полум’яніють 
слова, написані на транспаран
тах: «Партії Леніна — слава!», 
«Політику партії схвалюємо!», 
«Вперед по ленінському шля
ху!», «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — б життя!». На фоні 
червоних прапорів — портрети 
членів Політбюро ЦК КПРС.

Дорогі співвітчизники!
- Дорогі товариші москвичі і гості нашої славної сто
лиці!

Від імені Центрального Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, Президії Верховної Ради і 
Уряду Союзу PCP щиро поздоровляємо вас з святом 
Першого травня — Днем міжнародної солідарності 
трудящих, святом весни, праці й миру! (Оплески, ви
гуки «Ура»!).

Від імені нашої партії і всього нашого народу шле
мо ми з цієї дорогої серцю кожної радянської люди
ни площі полум'яний бойовий привіт зарубіжним бра
там по класу, трудящим усіх країні

Товариші! Всім, чого досягло людство, воно зобов’я
зане праці. Праці тих, хто виплавляє метал і вирощує 
хліб, -хто створює найскладніші машини і чудові твори 
мистецтва, ;хто виховує підростаюче покоління і про
никає думкою в таємниці всесвіту.

Але тільки соціалізм зробив результати праці 
надбанням самих трудящих, оточив людину праці за
гальною повагою, перетворив саму працю в джерело 
високого морального задоволення,

Розкріпачена праця вільної людини в країнах, де 
перемогла соціалістична революція, справді робить 
чудеса. Про це красномовно свідчить і досвід нашої 
першої в світі соціалістичної держави.

Великі досягнення радянської соціалістичної еконо
міки. Неухильно зростають добробут і культура ра
дянських людей. Незламна оборонна могутність 
Країни Рад. І все це — плоди самовідданої праці 
нашого героїчного робітничого класу, нашого селян
ства, нашсї інтелігенції.

Зараз вся країна живе під знаком втілення в життя 
рішень XXIV з’їзду Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

З’їзд знову продемонстрував неподільність інтере
сів, помислів і долі нашої ленінської партії і всього 
радянського народу. Його рішення — це грандіозна 
програма дальшого піднесення нашої країни, дальшо
го поліпшення життя радянських людей. Виконання 
цієї програми вимагає нових трудових зусиль всього 
народу. Наполеглива, натхненна, творча праця ще 
набагато збільшить могутність і славу нашої Батьків
щини, зробить життя кожної людини, кожної сім’ї 
ще кращим, ще змістовнішим.

Перші кроки по шляху перетворення в життя рі
шень з’їзду вже зроблено. По-справжньому ударною 
роботою почала нову п'ятирічку наша промисловість. 
Активно розгорнулися в країні весняні польові робо
ти. Чудові результати дав Всесоюзний комуністичний 
суботник, на який у переддень Першотравня вийшла 
вся країна. Тепер за почином москвичів розгортається 
всенародне соціалістичне змагання за дострокове 
виконання плану першого року п’ятирічки.

З почуттям захоплення і гордості зустріли радян
ські люди носу гібремогу вітчизняної науки і техніки 
—- успішні запуски космічної орбітальної станції «Са
лют» і корабля «Союз-10», Зроблено новий важливий 
крок в освоєнні космосу. Це велике досягнення, вті
лення таланту і праці радянських учених, інженерів, 
техніків і робітників, уміння і самовідданості наших 
героїчних космонавтів.

Сьогоднішній Першотравень по праву можна назва
ти святом великих трудових перемог.

Наші найсердечніші поздоровлення — трудівникам 
міст і сіл Країни Рад, робітникам і колгоспникам, дія
чам науки і культури, воїнам Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту, всім хто йде сьогодні в 
святкових колонах або стоїть на трудовій і бойовій

вахті! Слава праці нашого великого народу. (Бурх
ливі, тривалі оплески. Над площею лунає «Ура»!).

Товариші! Від праці радянських людей, від могут
ності і процвітання радянської країни в чималій мірі 
залежать і справа загального миру, і успіхи визволь
ної боротьби народів.

Вірний заповітам великого Леніна, XXIV з’їзд на
шої партії висунув ясну і конструктивну програму 
миролюбної зовнішньої політики, яка зустріла палку 
підтримку братніх країн соціалізму і схвалзння широ
ких народних мас в усьому світі. Боротьба за її здійс
нення —вірний шлях до дальшого зміцнення міжна
родної безпеки, зміцнення дружби народів.

По праву можна сказати, що наш Першотравень 
< святом миру, день згуртування всіх миролюбних 
сил на боротьбу проти темних замірів імперіалізму, 
проти сил війни і агресії.

Слава борцям .за мир і дружбу народів нашої 
планети. (Бурхливі, тривалі оплески. Гримить «Ура»!).

Товариші!- Народжений благородними почуттями 
міжнародної солідарності людей праці, Першотра
вень став символом їх спільної боротьби проти гноб
лення та експлуатації, за свободу, демократію і со
ціалізм.

Вірна заповітам Маркса, Енгельса і Леніна, наша 
партія вносить великий вклад у справу зміцнення єд
ності революційних сил. Міцний і непорушний наш 
бойовий союз з усіма загонзми світового антиімпе
ріалістичного руху. Хвилюючою демонстрацією інтер
національного братерства трудящих став XXIV з’їзд 
КПРС. З усіх континентів чути голос народів, які ві
тають його рішення.

Сьогодні ми по праву говоримо, що Першотравень 
є свято єдності революціонерів усього світу, свято со
лідарності і згуртування всіх борців проти імперіа
лізму.

Звідси, з Красної площі, ми шлемо полум’яний пер- 
шотравневий привіт народам братніх соціалістичних 
країн, разом з якими наша країна йде в авангарді 
битв за світле майбутнє людства.

Ми шлемо палкий привіт комуністичним і робітни
чим партіям, міжнародному робітничому класові, йо
го профспілковому рухові, всім трудящим капіталіс
тичних країн, які борються проти влади монополій і 
реакції.

Звідси, з Красної площі, ми знову проголошуємо: 
наша партія і народ і далі підтримуватимуть справед
ливу справу героїчних народів В’єтнаму, Лаосу, Кам
боджі, народів арабських країн, усіх борців проти 
агресії і гноблення, за свободу народів! (Бухливі, три
валі оплески. «Ура»!).

Ми урочисто заявляємо, що наша країна буде і да
лі високо тримати великий прапор комунізму, прапор 
свободи і щастя народів! (Бурхливі, тривалі оплески. 
«Ура»!).

Хай живе великий радянський народ — будівник ко
мунізму! (Бурхливі, тривалі оплески. Багаторазове 
«Ура»!).

Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу 
— партія Леніна, бойовий авангард нашого народу. 
(Бурхливі, тривалі оплески. Багаторазове «Ура»!).

Хай живе міжнародна солідарність трудящих!
Хай живе Перше травня! (Бурхливі, тривалі оплески. 

Гримить «Ура»!).
З святом вас, доро'і товариші! (Над Красною пло

щею перекочується могутнє «Ура»! Не стихають пал
кі овації. Лунають вигуки: «Слава КПРС!». «Слава, 
слава, слава!». Учасники мітингу співають пролетар
ський гімн «Інтернаціонал»),

Святмування Першого 
травин в м. Кіровограді.

На фото: в колоні де
монстрантів.

До світла, до сонця...

Фото В. КОВПАКА 
і П. ГЕРАСИМЕНКА.

На трибунах для гостей —? 
Герої праці, передовики під
приємств Москви, колгоспів і 
радгоспів Підмосков’я. Тут же 
численні зарубіжні гості.

Палкими оплесками зустрічає 
площа появу на центральній 
трибуні Мавзолею керівників 
Партії і уряду. Разом з ними-— 
визначні радянські воєначаль
ники, ветерани Комуністичної 
партії.

Б’ють куранти. Десята годи
на. На Красній площі починає
ться урочистий мітинг пред
ставників трудящих столиці, 
присвячений Першому травня.

З промовою до присутніх 
звертається зустрінутий бурхли
вими оплесками Генеральний 
секретар Центрального Коміте
ту КПРС товариш Л. І. Брежнєв.

На площу входять колони 
спортсменів з червоними вим
пелами. Вони утворюють веле
тенську цифру «XXIV».

Яскравим калейдоскопом мі
няється барвистий узор площі: 
спортсмени виконують гімнас
тичні вправи.

Кілька годин тривала святко
ва демонсірація на Красній 
площі. Трудящі столиці ще раз 
продемонстрували монолітну 
єдність партії і народу, палке 
прагнення радянських людей 
взяти нові рубежі в комуністич
ному будівництві, намічені 
XXIV з’їздом КПРС.

Цього дня перша в світі со
ціалістична держава біля Мав
золею великого Леніна рапор
тувала комуністам, революцій
ним силам світу, всім трудя
щим, що і далі буде гідно нес
ти факел, запалений Великим 
Жовтнем. Твердою ходою, з ве
ликою вірою в справедливість 
своєї справи йде радянський 
народ ленінським нурсом до 
комунізму.

(ТАРС).
І
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з з ПО 10 ТРАВНЯ ПРОХОДЯТЬ ВСЕСОЮЗНІ КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ 
иПІДСУМКИ XXIV З’ЇЗДУ КПРС 1 ЗАВДАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ПО ВИКОНАННЮ ЙОГО РІШЕНЬ».

уЧОРЛ в країні розпочали незви*
& чайні комсомольські зоори —Все
союзні. Ллє незвичайні вони не тільки 
масштабом, — ще й своєю метою, 
характером, широкою участю в них 

■. иеспілкової молоді, комуністів, партій- 
1 них і господарських керівників. Най- 

ширші маси молодик трудівників 
промисловості й транспорту, сільсько
го господарства і сфери обслуговувац. 
ця, навчальних закладів і медичних 
установ обговорюють питання «Під
сумки XXIV з'їзду КПРС та завдання 
комсомольських організацій у вико1 
наїші їх рішень».

СЛОВО
КОЖНОМУ
ИИЗВД!»

М. ГРОМОВИЙ,
секретар обкому ЛКСМУ

Все- 
«Ми 
його

____ ____ _____ .... . при
йшла з добрими здобутками у праці Й 
навчанні, у політичному і військово- 
патріотичному вихованні юнаків та 
дівчат. Бойове передз’їздівське со
ціалістичне змагання розширило роль 
молоді у вирішенні господарських 

ч—Жпрай- На честь XXIV з’їзду КПРС і 
' '\ftXlV з’їзду Компартії України чоти

ри комсомольсько-мЬлодіжних колек
тиви області нагороджені пам’ятними 
Нерзоними пропорами ЦК ЛКСМУ, 
ІЗ ~ пам’ятними Червоними вимпе
лами ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ. 
Цай’ятиих стрічок ЦК ВЛКСМ 
до прапорів удостоїлись облас
на Кіровоградська та Олександ
рійська міські і Добровеличків- 
'.ська районна комсомольські орга- 
нІзйції. Ось із чого беруть початок на* 

комсомольські збори: із тих здо
бутків, яких ми досягли у восьмій 
п’ятирічці, в дні ударної трудової вах
ти на честь 100-річчя від дня народ- 
2КЄННЯ В, І. Леніна, в передз’їздів- 
фжому змаганні.

На зборах слово надається кож
ному. Л про іцо і як говоритимете ви, 
юначе і юнко, з трибуни Всесоюзних? 

БОРИ — це наш комсомольський 
старт,у нову п ятирічку. Наші цілі й 

завдання — у рішеннях XXIV з’їзду 
КПРС. Виходячи з них, кожна органі
зація має чітко окреслити коло справ, 

ГЙа які спрямує свої зусилля в най
ближчі п’ять років, зрозуміти головне 
завдання так, як розуміє його ком
сомольсько-молодіжна бригада шлі
фувальників цеху № 1 Кіровоград
ського заводу тракторних гідроагре
гатів па чолі з бригадиром Миколою 
Матушкіпим. Шліфувальники кинули 
улич: «Сьогодні — рубіж новатора, 
завтра — комсомольська норма!», 

’Бригада зобов’язується виконати план

Щойно закінчився другий етап 
союзного Ленінського заліку 
справі Леніна і партії вірні». До 
'фінішу молодь Кіровоградщинн

Червоними пропорамк ЦК ЛКСМУ, 
ІЗ ~ пам’ятними Червоними вимпе<

Степіачаики з щедро? 
тами КІровоградщнни. 

Фото В, КОВПАКА

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Новоукраїнка. В Першотравневі!! колоні. 
Фото С. БРОВЧЕНКХ.

===* 4 травня року
••

передового, застріль- 
бойового змагання за

1971 року до 15 грудня, підвищити 
продуктивність праці на 8 процентів, 
боротися за культуру і естетику ви
робництва.

Із закликом молодих робітників аг
регатного перегукується гасло, під 
яким сьогодні трудяться дев'ять ком
сомольських колективів Олександрій
ського ’ електромеханічного заводу: 
«Дев’ятій п’ятирічці — високу про
дуктивність праці!» Один із колекти
вів, бригада слюсарів Бориса Криво- 
коня, головним пунктом підвищених 
соціалістичних зобов’язань вважає: 
змінні норми виконувати на 125 — 
135 процентів, здавати продукцію з 
першого пред'явлення, 2 дні в квар
талі працювати на зекономлених ма
теріалах.

Високі зобов’язання беруть на себе 
молоді залізничники електровозної 
колони локомотивного депо станції 
Знам’янка (машиніст-інструкгор Ми. 
кола Тимофєєв), механізатори трак
торної бригади № 3 колгоспу «Зоря ко. 
мунізму» Новоархангельського рано- 
ну (бригадир Василь ІОхнменко) та 
багато інших колективів. Численні 
приклади стверджують, що юнь Кіро- 
воградщини спрямовує свої погляди 
вперед, до нових горизонтів, які від
криваються рішеннями XXIV з’їзду 
КПРС.

В КОНКРЕТНИХ ділах проявляє
ться цілковита готовність комсо

мольців області виконати завдання 
партії. Ми розуміємо: вони нелегкі, до 
їх практичного втілення слід підійти 
вдумливо, без зайвого поспіху, під
сумувавши попередні досягнення і 
глибоко, всесторонньо проаналізував
ши допущені в минулому помилки. 
ПГАК, ми не уникаємо принципової 

розмови про недоліки, хай кожен 
юнак, кожна дівчина висловлюють на 
зборах своє критичне ставлення до 
них. Ллє критика має бути не огуль
ною, не заради самої критики, а та
кою, яка б вказувала шляхи до лікві
дації недоліків і попереджувала їх 
повторення в майбутньому, містила 
ясність думки, широту узагальнення, 
конкретність пропозицій. Головне ■— 
бачити перспективу в прийдешніх 
днях, підтримати добрий настрій, під
несення. які сьогодні панують серед 
молоді.

На Всесоюзних зборах чимало орга
нізацій прийме в свої ряди нове по
повнення. Ті, кому випала честь одер
жати комсомольський квиток саме те
пер, не забудуть цього світлого дня. 
Він все життя буде з НИМИ, у їхній 
пам’яті згадкою про одну з наищасли- 
віших хвилин юності- Тож потурбуй
теся, щоб урочистість обстановки від
повідала події.

Ми продовжуємо обговорення ко
рінного питання роботи ятсомоль- 
ських організацій. І це не просто об
говорення, це програмування дій на 
ціле п’ятиріччя. Від Всесоюзних збо
рів, від їхнього рішення значною мі
рою залежатиме участь молоді у звер. 
шені загальнонародних планів. Па
м’ятаймо про це, йдучи на збори, під
німаючись на трибуну. Подбаємо, щоб 
слово, проголошене з неї, було ваго
мим, містило заряд енергії, наснаги, 
виражало наші прагнення і патріотич
ні почуття.

НА ЧЕСТЬ
ДОСЛІДНИКІВ КОСМОСУ

ЗО квітня у Кремлі відбувся прийом від імені ЦК 
КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Уряду СРСР 
на честь учених, конструкторів, інженерів, техніків і 
робітників, які забезпечили здійснення орбітального 
польоту космічного корабля «Союз-10», на честь кос
монавтів В. О. Шаталова, О. С. Єлисєєва і М. М. Ру
кавишникова.

Бурхливими оплесками зустріли присутні керівників 
Комуністичної партії і Радянського уряду.

Від імені космічного екіпажу командир корабля 
В, О. Шаталов доповів керівникам партії і уряду, що 
завдання Батьківщини виконано,

З привітанням виступив член Політбюро ЦК КПРС, 
Голова Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підгор- 
ний. Він сердечно поздоровив космонавтів. М. В. Під- 
горний повідомив, що за успішне здійснення орбіталь- 
ного польоту на космічному кораблі «Союз-10» і 
виявлені при цьому мужність та героїзм льотчики- 
космонавти СРСР, двічі Герой Радянського Союзу 
В. О. Шаталов і двічі Герой Радянського Союзу О. С, 
Єлисєєв нагороджені орденом Леніна, М. М. Рука
вишникову присвоєно звання Героя Радянського Сою
зу з врученням ордена Леніна і медалі «Золота зір
ка», а також присвоєно звання «Льотчик-космонавт 
СРСР». М. В. Підгорний повідомив далі, що Рада Мі
ністрів СРСР присвоїла тов. В. О. Шаталову військове 
звання генерал-майора авіації.

Топ, М. В. Підгорний під бурхливі оплески присут
ніх вручив високі нагороди космонавтам.

Зустріч у Кремлі вилилась у велике свято радян
ської космонавтики. Вона була ще одним свідченням 
величезного піклування партії про людей, які відда
ють всю силу свого розуму І серця процвітанню на
шої великої Батьківщини, (ТАРС).

НА МАРШІ-КИЇВ ТРУДОВИЙ
КИЇВ. (РАТАУ). Грандіозним 

торжеством відзначив Перший 
травень нової п’ятирічки Київ. 
На святково прикрашеному 
Хрещатику відбувся мітинг 
представників трудящих міста.

На трибуні — член Політбю- 
ро ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК КП України П. Ю. Шелест, 
член Політбюро ЦК КПРС, Го
лова Ради Міністрів УРСР 
В. В. Щербицький та інші керів
ники республіки.

З промовою перед присутні
ми виступив Голова Президії 
Верховної Ради Української PCP 
О. П. Ляшко. Від імені ЦК Ко* 
муністичної партії України, Пре“ 
зидії Верховної Ради і Ради Мі
ністрів УРСР він поздоровив 
учасників мітингу з Міжнарод
ним днем солідарності трудя
щих, побажав їм здоров’я, 
щастя, успіхів у праці на благо 
любимої Батьківщини.

Під мелодію маршу почався 
святкозий похід киян. Весняний 
вітер напознює вітрила черво
них прапорів, і вони, немов за
головні рядки розгорнутої кни
ги, позначають віхи героїчного 
літопису, зиділяють нозі розді
ли, які уже пише дев’ята п’яти
річка. На яскравих панно—циф. 
ри, які Директивами XXIV з’їзду 
партії внесені до «робочого на
ряду» України: 200 мільярдів 
кіловат-годин електроенергії, 
215 мільйонів тонн вугілля, 40 
мільйонів тонн зерна... Збіль
шення реальних доходів насе
лення на ЗО процентів.

Могутнім потоком на магі
страль вливаються колони ра
йонів міста. Дружно йдуть ар- 
сенальці — гвардійці минулої 
п’ятирічки. Попереду — вкриті 
сивиною зетерани.

Робітники «Арсеналу» завжди 
виступали поборниками всього 
нового, 
никами
високу марку рідного підпри
ємства.

Поруч з робітниками про? 
йшли київські вчені, чиї дослід-

ження здобули широке ви
знання. Провідні позиції зайня
ли українські кібернетики і ма. 
теріалознавці, виконано ряд 
фундаментальних праць з фізи
ки твердого тіла і атомного яд
ра, хімії, біології. Міцніють 
зв’язки київських інститутів з 
виробництвом. Тільки з цьому 
році на 58 підприємствах буде 
впроваджено більш як 100 нау
кових розробок.

Святковий похід киян вилився 
в нову яскраву демонстрацію 
монолітної згуртованості тру
дящих столиці України навколо 
рідної Комуністичної партії, їх 
непохитної рішимості втілити в

життя рішення XXIV з'їзду 
КПРС, добитися нових успіхів 
на всіх ділянках комуністичного 
будівництва.

Святкові демонстрації відбу« 
лись також у Дніпропетровську-, 
Донецьку, Запоріжжі, Львові: 
Одесі, Севастополі, Харкові, а 
інших містах і селах республік 
ки. На них український народ 
ще раз підтвердив свою без
межну відданість високим ідеей 
лам ленінської партії, палке 
прагнення достроково виконатй 
п’ятирічку, знести гідний вклад 
у дальший розквіт економіки і 
культури нашої великої бать« 
ківщини.

ТІ ІД ЧЕРВОНИМ розкриллям стягів, з 
молодою звитяжною піснею, в 

просині розмаю прийшов він, наш радіс- 
ний Першотравень і вивів на святкові ву< 
лиці Кіровоград. Сюди, до заквітчаної 
знаменами площі Кіроза, несли кірово- 
градці свою гордість і трудову велич. 
Так, зони горді з того, що разом з міль« 
йонами радянських людей вийшли на 
свято, маючи право рапортувати Вітчиз« 
ні про свої звершення. Натхненні накрес-? 
леннями великих партійних форумів, ста» 
пізчани з новим ентузіазмом приступи« 
ли до виконання завдань п’ятирічки. ( 
перший секретар обкому КП України 
М. М. Кобильчак, вітаючи кіровоградців 
на мітингу з святом, з теплотою говорив 
про ті досягнення, яких домоглись тру
дівники області напередодні Першо
травня.

Урочисто пролунали Гімни Радянсько
го Союзу та Української PCP. І на площі 
з’явилися перші колони демонстрантів. 
Попереду — прапороносці. Серед них ми 
бачимо Героя Радянського Союзу 
В. Верхоланцева, червонозоріаця Ге
роя Соціалістичної Праці І. Шиша, Героя 
Радянського Союзу М. Єрещенка та ін
ших. А далі — шеренги юних кі- 
ровоградців. На червоному полог« 
ні — рапорти про успіхи з навчан
ні, громадсько корисній праці. Учні 
СШ № 4, наприклад, працюючи під час 
суботників на підшефному підприємстві, 
мають на своєму рахунку продукції 
більш, як на дві тисячі карбованців, а 
юнаки та дівчата з школи № 8 зібрали 
стільки металолому, що з нього можна 
буде виготовити 39 автобусів. А ще шко-

лярі області виростили 32 тисячі кролів, 
посадили сотні парків і скверів. Та най
перше — то навчання, і ми асюди над 
радісними колонами дітей бачимо 
транспаранти з написом.- «Заповітам Ле
ніна — вірнії», «Учитися, учитися і учи- 
тисяі»

Марширують студенти Кіровоградсько
го педінституту, звідки за роки його існу
вання вийшло 16 тисяч вчителів, йдуть 
майбутні інженери, механіки — студен
ти інституту сільськогосподарського ма
шинобудування.

В бадьорому ритмі святкового маршу 
на площу виходить колона робітників, 
ГРУДИ яких а орденах і медалях. То —■ 
червонозорівці. Вже з березні 2503 
Ударники комуністичної праці заводу ра- 
портували про перевиконання кварталь
них завдань. Понад план виготовлено 
1270 кукурудзяних та 163 бурякових сі
валок, 25 квітня червонозорівці мали на 
своєму рахунку надпланової продукції 
на 760 тисяч карбованців.

В розмаїтості кольорів центральна пло
ща міста. Це сюди вийшли фізкультурни
ки. Прапори несуть майстри спорту, при
зери обласних та республіканських зма
гань, фізкультурні активісти. Простують 
спортсмени СК «Зірка», «Машинобудів
ника», йдуть вихованці ДЮСШ, студенти 
факультету фізичного виховання пед
інституту, На імпровізованих помостах 
демонструють свою майстерність гім
насти. їх змінюють спортсмени, які на
вчаються в спортивних клубах ДТСААФ.

Першотравневі демонстрації відбулися 
У всіх містах і селищах Кіровоградом
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ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ XXIV З'ЇЗДУ КПРС 
ТА XXIV З'ЇЗДУ КП УКРАЇНИ І ЗАВДАННЯ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ

Комсомольці та молодь, як І всі тру
дящі республіки, з великим політичним 
і трудовим піднесенням сприйняли до
кументи XXIV з’їзду КПРС та XXIV з’їз
ду КП України — бойову програму бо
ротьби за комунізм.

XXIV з'їзд КПРС став видаючою подією 
сучасності. Він зробив глиовкий аналіз 
нинішньої епохи, переконливо показав 
всесвітньо-історичне значення досвіду 
комуністичного будівництва в СРСР. У 
Звітній доповіді ЦК КПРС, з якою висту
пив Генеральний секретар ЦК КПРС тов< 
Я. І. Брежнєв, Директивах по п’ятиріч
ному плану розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1971—1975 роки, рішен
нях з'їздів накреслені грандіозні, нау
ково обгрунтовані перспективи соці
ально-економічного і культурного роз
витку радянського суспільства.

На XXIV з’їзді КПРС дано високу оцін
ну діяльності комсомолу, визначено но
ві завдання комуністичного виховання 
підростаючого покоління. Довір’я пар
тії, велич намічених планів окрилюють 
молодь, кличуть її до нових звершень 
о ім'я рідної Вітчизни.

Пленум Центрального Комітету ком
сомолу України цілком і повністю схва
лює рішення XXIV з’їзду КПРС та XXIV 
з’їзду КП України, політичну лінію і 
практичну діяльність ЦК КПРС, пропози
ції і висновки Звітної доповіді ЦК КПРС, 
приймає їх до неухильного керівництва 
та виконання і зобов’язує комітети 
ЛКСМУ спрямувати всю свою роботу на 
забезпечення активної участі молоді в їх 
успішному здійсненні.

І.
Патріотичне покликання комсомоль

ців, всіх юнаків і дівчат — внести гідний 
вклад у вирішення основного завдання 
п'ятирічки: забезпечити значне підне
сення матеріального і культурного рівня 
життя народу на основі високих темпів 
розвитку соціалістичного виробництва, 
підвищення його ефективності, науково- 
технічного прогресу і прискорення зрос
тання продуктивності праці.

Важливе завдання комітетів ЛКСМ Ук
раїни — розвивати творчу ініціативу і 
активність молодих робітників, колгосп
ників, інженерно-технічних працівників 
у боротьбі за успішне виконання завдань 
дев’ятої п’ятирічки, річних народногос
подарських планів та соціалістичних зо
бов'язань.

Пленум ЦК ЛКСМУ підтримує ініціа
тиву передових комсомольсько-молодіж- 

_них колективів республіки по розгор
танню руху під девізом «П’ятирічці — 
ударну працю, майстерність і пошук мо
лодих» і зобов’язує обкоми, міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ, первинні організації 
залучити до нього широкі кола молодих 
трудівників міста і села.

Схвалити починання молодих вироб
ничників Київської, Запорізької, Вороши- 
лозградської та Одеської областей, які 
зобов'язалися працювати за особисти
ми перспективними планами підвищен
ня продуктивності праці на кожному ро
бочому місці, комсомольців Дніпропет
ровщини — ініціаторів змагання «Сьо
годні рубіж новатора, завтра — комсо
мольська норма!».

Комітетам комсомолу, первинним ор
ганізаціям активно залучати молодь до 
вирішення питань прискорення, темпів 
науково-технічного прогресу як голов
ної умови підвищення ефективності ви
робництва, боротись за скорочення тер
мінів створення і освоєння нової техніки 
та впровадження прогресивної техноло 
тії, Поширювати досвід комплексного 
шефства молодих науковців, проекту
вальників, виробничників, експлуатацій
ників над технічним переозброєнням 
внутрішахтного транспорту, впроваджен
ням автоматизованих систем управління, 
випуском трактора Т-150.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ постійно підвищувати роль ком-

Постанова IV пленуму ЦК ЛКСМУ
сомольсько-молодіжних колективів у ви
рішенні важливих народногосподар
ських завдань, піднесенні трудової та 
громадської активності молоді, станов
ленні молодого виробничника. В центрі 
уваги комсомольських груп молодіжних 
колективів повинно бути виховання осо
бистої відповідальності за наслідки 
спільної праці, високої організованості і 
дисципліни, почуття гордості за належ
ність до робітничо-о класу.

Комсомольським організаціям надава
ти допомогу юнакам і дівчатам у під
вищенні професійного рівня, поширю
вати та впроваджувати прогресивні мето
ди праці. Вважати доцільним створюва
ти республіканські, обласні, районні, га
лузеві школи передового досвіду.

Справою честі комсомолу республі
ки в п’ятирічці повинно бути шефство 
над спорудженням 94 найважливіших 
народногосподарських об’єктів, серед 
них — стан «3600» і киснево-конвертор
ний цех на металургійному заводі «Азов- 
сталь», Чорнобильська атомна електро
станція, кібернетичний, центр АН УРСР, 
друга черга Дніпровської ГЕС та інші. 
Обов’язок комітетів комсомолу удар
них будов — спрямовувати зусилля мо
лодих будівельників на дострокове вве
дення а дію об'єктів, забезпечення зраз
кової організації робіт, підвищення про
дуктивності праці.

Пленум ЦК ЛКСМУ зобов'язує обко
ми, міськкоми, райкоми комсомолу, пер
винні організації всемірно розвивати 
трудову активність молоді, зайнятої у 
виробництві товарів народного спожи
вання та сфері обслуговування насе
лення. За прикладом комсомольських 
організацій Київської області слід спря
мовувати ініціативу комсомольців та мо
лоді на боротьбу за високу культуру 
праці і впоозадження прогресивних 
форм роботи. Постійно направляти мо
лодь у ці галузі народного господарства.

Обов'язок комсомольських організа
цій колгоспів і радгоспів — широко за
лучати молодь до активної участі у бо
ротьбі за дальше піднесення всіх галу
зей сільськогосподарського виробницт
ва на основі всебічного зміцнення його 
матеріально-технічної бази, хімізації, під
вищення культури землеробства.

Предметом особливої уваги комітетів 
ЛКСМУ є безпосередня участь юнаків 
та дівчат у дальшому розвитку громад
ського тваринництва. Слід і надалі на
правляти молодь на ферми, впроваджу
вати у виробництво передовий досвід, 
механізацію трудомістких процесів, про
являти більше ініціативи і наполегливос
ті в поліпшенні виробничо-побутових 
умов. Комітетам комсомолу забезпечу
вати широку участь юнаків і дівчат у 
дальшому розвитку кролівництва.

Обкомам, міськкомам, райкомам ком
сомолу сприяти прискоренню темпів ро
біт на ударних будовах меліорації, зо
крема Північно-Кримського каналу, Ка
ховської та Північно-Рогачицької зро
шувальних систем. Широко залучати мо
лодь до будівництва об’єктів осушення 
та «малого зрошення».

Завдання комсомольських організацій 
республіки — посилити боротьбу моло
дих трудівників села за раціональне і ви
сокопродуктивне використання техніки, 
взяти найактивнішу участь у підготовці 
протягом дев'ятої п’ятирічки 628 тисяч 
сільських механізаторів. Сприяти підви
щенню їх фахового рівня та закріплен
ню в сільськогосподарському вироб
ництві.

Пленум ЦК ЛКСМУ закликає комсо
мольців, всіх юнак:в і дівчат республіки 
боротись за успішне здійснення завдань 
дев’ятої п’ятирічки та дострокове вико
нання народногосподарського плану 
1971 року.

і).
Важливим завданням комсомольських 

організацій республіки є виховання мо
лоді в дусі комуністичної ідейності, ра
дянського патріотизму та інтернаціона
лізму, непримиренності до буржуазної 
ідеології й моралі. Всю ідейно-виховну 
роботу слід вести в тісному зв’язку з 
практикою комуністичного будівництва, 
з врахуванням особливостей різних ка
тегорій молоді.

Комітети ЛКСМУ повинні озброювати 
юнаків і дівчат знаннями марксистсько- 
ленінської теорії, підвищувати ідейний і 
методичний рівень політичної освіти, по
ліпшувати добір та навчання пропаган
дистів, узагальнювати і поширювати кра
щий досвід їх роботи.

Необхідно організувати роз’яснення та 
глибоке вивчення молоддю документів 
і матеріалів партійних з’їздів, донести 
до свідомості кожного юнака та дівчини 
зміст і значення соціально-економічних 
і політичних завдань нової п’ятирічки.

В агітаційно-масовій роботі, лекційній 
пропаганді треба широко розкривати 
молоді титанічну діяльність партії, її 
велику роль у суспільному житті глибо
ко й переконливо показуоати досягнен
ня і переваги соціалістичного ладу, ра
дянського способу життя, пропагувати 
моральні норми і духовні цінності на
шого суспільства.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ, первинним організаціям поси
лювати роботу по вихованню юнаків та 
дівчат на героїчній історії і традиціях 
Комуністичної партії та радянського на
роду, в дусі радянського патріотизму, 
готовності до захисту завоювань соціа
лізму. Поліпшувати загальноосвітню, вій
ськово-технічну і фізичну підготовку до
призовників, зміцнювати зв’язки з ор
ганізаціями ДТСААФ та цивільної оборо
ни. Виявляти постійну увагу до ветера
нів війни і праці. Здійснювати дійове 
шефство над частинами і підрозділами 
Військово-Повітряних Сил, Військово- 
Мооського Флоту і прикордонних військ. 
Взяти активну участь у VI етапі Всесоюз
ного походу по місцях революційної, 
бойової і трудової слави радянського 
народу на честь 50-річчя створення Со
юзу PCP. Постійно дбати про фізичне 
загартування підростаючого покоління, 
краще використовувати для цієї мети 
спортивні заклади і споруди.

Комсомольським організаціям форму
вати у юнаків і дівчат високі моральні 
якості, створювати атмосферу неприми
ренності до антигромадських вчинків, 
проявів недисциплінованості, пережитків 
минулого в свідомості і поведінці окре
мої частини молоді. Слід поліпшувати 
пропаганду правових знань. Активніше 
використовувати досвід роботи комітетів 
комсомолу м. Львова по організації 
юридичних лекторіїв і шкіл, факультетів 
при народних університетах, по прове
денню тижнів правової пропаганди, днів 
юриста, усних журналів, вечорів запи
тань і відповідей, консультацій з питань 
радянського законодавства.

Піднести рівень науково-атеїстичного 
виховання юнаків і дівчат, впроваджува
ти в життя та побут молод? сучасні ра
дянські свята і обряди.

Пленум зобоз’язує комітети комсомо
лу, первинні організації вузів, технікумів 
профтехучилищ і загальноосвітніх шкіл 
надавати всебічну допомогу професор
сько-викладацьким і учительським ко
лективам у поліпшенні успішності та 
якості знань студентів і учнів, всебічно 
сприяти завершенню повного переходу 
до загальної середньої освіти, підви
щенню освітнього рівня працюючої мо
лоді.

Підвищувати громадсько-політичну 

активність майбутніх спеціалістів, при
щеплювати їм навички організаторської 
та пропагандистської роботи.

Зажадати від комітетів комсомолу 
дальшого вдосконалення роботи по тру
довому загартуванню студентської та 
учнівської молоді, професійній орієнта
ції школярів, зміцненню зв’язків з ви
робничими колективами. Посилювати 
виховну роль студентських будівельних 
загонів, учнівських виробничих бригад, 
літніх таборів праці і відпочинку. Необ
хідно й надалі браги активну участь у 
зміцненні навчально-матеріальної бази 
шкіл, особливо в сільській місцевості.

Обкомам, міськкомам і райкомам 
ЛКСМУ приділяти більше уваги вихован
ню творчої молоді, її ідейному загарту
ванню і громадянському становленню.

Видавництву ЦК ЛКСМУ «Молодь», ре
дакціям комсомольських газет і журна
лів, молодіжним редакціям телебачення 
і радіо широко пропагувати кращий до
свід організаторської та виховної робо
ти комітетів комсомолу, активно сприя
ти формуванню у молоді марксистсько- 
ленінського світогляду і комуністичної 
переконаності, виступати дійовими по
мічниками партійних і комсомольських 
організацій в мобілізації юнаків та дівчат 
на успішне виконання рішень XXIV з’їз
ду КПРС і XXIV з’їзду КП України.

III.
Успішне здійснення завдань, поставле

них XXIV з’їздом КПРС перед комсо
молом, потребує дальшого зміцнення 
всіх його ланок, вдосконалення стилю і 
методів діяльності комітетів ЛКСМУ. 
Вся організаторська робота повинна 
спрямовуватись на успішне виконання 
рішень партії по комуністичному вихо
ванню підростаючого покоління і будів
ництву нового суспільства, забезпечува
ти зростання трудової і громадсько-по
літичної активності молоді.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ слід постійно дбати про зрос
тання бойовитості й авторитету первин
них, цехових, бригадних організацій і 
комсомольських груп. Діяльність кожно
го комсомольського осередку має ха
рактеризуватись високою вимогливістю і 
принциповістю, товариською взаємодо
помогою. грунтуватись на глибокому 
вивченні інтересів і запитів юнаків та 
дівчат.

Обов'язок комітетів комсомолу все
мірно підвищувати відповідальність кож
ного комсомольця за неухильне вико
нання статутних вимог, розвивати внут
ріспілкову демократію, критику і само
критику. Підносити виховне значення 
комсомольських зборів, виносити на їх 
розгляд важливі питання життя і праці 
молоді, заслуховувати на зборах звіти 
членів ВЛКСМ про свою роботу.

Комсомольським, організаціям підви
щувати вимогливість до вступаючих у 
комсомол, виявляти постійну турботу 
про ріст рядів ВЛКСМ особливо за раху
нок молодих виробничників, посилити 
ідейно-політичне загартування новоприй
нятих. ‘ ! '

Пленум вимагає від комітетів ЛКСМУ, 
всіх комсомольських працівників і акти
вістів наполегливо оволодівати ленін
ським стилем роботи, вчитись у партії 
діловитості, принциповості, організова
ності.

Обласним, міським, районним коміто-- 
там ЛКСМУ, первинним організаціям до
биватись дальшого поліпшення складу 
комсомольських кадрів, посилити їх 
ідейне загартування, вдосконалювати 
систему навчання.

Пленум ЦК ЛКСМУ запевняє рідну Ко
муністичну партію, що комсомольці, мо
лодь Радянської України віддадуть усі 
свої сили, знання і вміння на успішне 
виконання рішень XXIV з’їзду КРПС та 
XXIV з’їзду КП України, внесуть вагомий 
вклад у зміцнення могутності соціаліс
тичної Батьківщини,

ВЕЛИКИМ натхненням зу- 
° стріли юнаки і дівчата рішен
ня XXIV з’їзду КПРС і XXIV 
з’їзду КП України. І відразу 
ВКЛЮЧИЛИСЯ у велику роботу 
по достроковому виконанню 
завдань нової п’ятирічки,

Як уже повідомлялося, 29 
квітня у Кіровограді відбулися 
збори обласного комсомоль
ського активу, які обговорили 
питзшьт «Підсумки роботи

П'ЯТИРІЧЦІ-НАШЕ ЗАВЗЯТТЯ
ІЗ ЗБОРІВ ОБЛАСНОГО КОМСОМОЛЬСЬКОГО АКТИВУ

XXIV з’їзду КПРС і XXIV 
з’їзду КП України і завдання 
обласної комсомольської орга
нізації*, 3 доповіддю виступив 
другий секретар обкому КП 
України Д П. МАКСИМЕНКО, 

Вій відзначив, що до з'їзду 
Комуністична партія Радян
ського Союзу прийшла, як ні
коли, могутньою, ідейно загар
тованою і монолітною.

Делегати з’їзду по-діловому 

розглянули всі сторони ді
яльності партії, зосередили 
увагу на іісвтірішсиих пробле
мах, нових завданнях госпо
дарського і культурного будів
ництва.

З почуттям гордості за ус
піхи своєї соціалістичної Віт
чизни, за партію, що впевнено 
веде радянський народ до ко
мунізму, делегати з’їзду, а 
також комуністи і всі трудящі 
на мітингах І зборах одностай
но схвалили політику КПРС, 
практичну діяльність її Цен
трального Комітету.

(Закінчення на 4-й стор.).



4 стор, -------------------- —----------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ —------------------ ---------------- 4 травня t971 року.

(Закінчення).
Доповідач докладно зупи

нився на тому, наскільки зро
сте економічна могутність на
шої Вітчизни за п’ятирічку і 
який має бути вклад трудів
ників Кіровоградщинм, як вони 
попрацювали, виконуючи пе- 
редз’їздівські зобов'язання.

— Більшість молодіжних 
колективів міст і сіл області 
достроково завершили вико
нання планів восьмої п'ятиріч
ки, сказав доповідач. — В 
ході підготовки до XXIV з’їз
ду КПРС і XXIV з’їзду КП 
України в області народилося 
багато цінних починань.

Так, комсомольсько - молодіжні 
бригади різальників ковальсько-пре
сового цеху заводу «Червона зірка» 
(бригадир ААикола Склнфус) та за
крійників Кіровоградської взуттєвої 
фабрики Л 28 (бригадир Лариса 
Підковська) виступили з ініціативою 
перетворити дні роботи XXIV з’їзду 
КПРС у дні ударної трудової вахти, 
працювати у цей період на заощад
жених матеріалах.

Серед колективів, що рапортували 
з’їзду партії про дострокове вИК^т 
наниз завдань п’ятирічки та плану 
І кварталу цього року — молодіжна 
бригада токарів імені 50-річчп

П ЯТИРІЧЦІ НАШЕ ЗАВЗЯТТЯ
ВЛКСМ другого механоскладально
го цеху ордена «Знак пошани» за
воду тракторних гідроагрегатів, 
бригади слюсарів Рлександрійсько- 
го електро-механічного зайоду.
ТЯ АДАЮЧИ першочергового 

значення питанням ство
рення матеріально-технічної ба
зи комунізму, підкреслив допо
відач, партія водночас здійснює 
широкий комплекс заходів по 
політичному вихованню мас, 
підвищенню культурного рівня 
пароду, по створенню умов для 
всебічного розвитку людини.

Важливе завдання ідейно-по
літичної роботи комсомольських 
організацій полягає в тому, щоб 
навчити молодь господарювати, 
прищеплювати їй прагнення до 
творчості, пайсумлінніш ого 
ставлення до праці.
ОДНЕ з найважливіших зав- 

дань п’ятирічки, підкрес
лив доповідач, — значне 
збільшення сільськогосподар
ської продукції, Комсомоль

ські організації області мають 
певний досвід організаторської 
і виховної роботи з молодіж
ними колективами, зайнятими 
у сільськогосподарському ви
робництві, досвід боротьби за 
одержання високих врожаїв, 
підвищення продуктивності 
громадського тваринництва.

Обком, міськкоми, райкоми 
комсомолу, комітети первинних 
комсомольських організацій 
повинні ще більшу увагу при
ділити керівництву соціалістич
ним змаганням серед сільської 
молоді.

У вирішенні завдань, накрес
лених в Директивах по п’яти
річному плану розвитку народ
ного господарства країни на 
1971—1975 роки, значна роль 
належить комсомольським ор
ганізаціям навчальних закла
дів. Вони повинні повсякден
но і предметно займатись пи
танням навчально-виховного 

процесу учнів і студентів, під
вищенням рівня і якості знань, 
ідейно-політичного загартуван
ня молодого покоління.

Далі доповідач зупинився 
також на питаннях військово- 
патріотичного виховання, робо, 
ти. комсомольських організа
цій з творчою молоддю.
НА ТРИБУНІ — перший секретар 

Кіровоградського міськкому ком
сомолу Ю. РУДНЄВ:

— Нашому поколінню молоді ви
пало велике щастя — жи ги, вчитися, 
працювати в епоху великих Історич
них звершень.

1 далі розповідав про великий тру
довий ентузіазм в иередз’Тздівські 
дні про ТС, що комсомольці, молодь 
яи свою кровну справу сприйняли 
рішення в’їздів. «Плани партії — 
плани народу, молоді» — ці слова 
часто звучать на комсомольських 
зборах, мітингах, в гуртках політос
віти. Молодь накреслює конкретні, 
цілеспрямовані творчі плани.

Про високий трудовий ентузіазм 
молоді, викликаний з'їздом партії, 
говорили у своїх виступах доярка, 
групкомсорг ферми ордена Трудово
го Червоного Прапора колгоспу 
«Росія» Олександрійського району 

ГАЛИНА ШУМЕЙКО, бригадир 
комсомольсько - молодіжної брига
ди з Олександрійською електроме
ханічного заводу БОРИС КРИВО- 
конь.

Про високі соціалістичні зобов’я
зання комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Ііовоархангсльського ра
йону розповів її бригадир, лауреат 
премії Ленінського комсомолу. Ге
рой Соціалістичної Праці ВАСИЛЬ 
МОТОРНИЙ.

— Уже в першому році дев’ятої 
п'ятирічки, — сказав він, — намі
чаємо одержати по 40 центнерів зер
нових з гектара, в тому числі ози
мої пшениці — по 44 ценгерн.

В. Моторний закликав усіх моло
дих хліборобів області боротися за 
такий високий урожай.

Поділився досягненнями робітничої 
молоді секретар комсомольського 
комітету Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів ВОЛОДИ. 
МИР ДУБНИЦЬКИП. 10 завод- 
сьмих комсомольсько-молодіжних 
бп»>ад боролись за право пазива- 

колективом Імені XXIV з’їзду 
ііі’С.
В обговоренні доповіді, взяв участь 

також перший секретар Знам’ян- 
с». ого райкому комсомолу А. РАГУ
ЛІ И, секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу Імені Карла 
Маркса Маловіїскіеського району 
М. ЛОГВИН та інші.

На зборах виступив перший 
секретар обкому комсомолу 
М. Г. ГАЙДАМАКА.

Першотравень у Кіровограді. Площею імені Кірова йдуть вихованці Кіровоградської середньої школи № 5. Фото В. КОВПАКА

ПЕРШЕ МІСЦЕ
Працівники Кіровоградської обласної 

друкарні імені Г. М, Димитрова достро
ково виконали чотиримісячний план по 
реалізації продукції та по всіх інших 
техніко-економічних показниках.

Напередодні Першотравневого свята 
одержано приємну і радісну звістку. 
Колектив вийшов переможцем у Всесо
юзному соціалістичному змаганні-серед 
споріднених підприємств країни. За до
сягнуті в першому кварталі цього року 
успіхи обласній друкарні імені Г. М. 
Димитрова присуджено перехідний Чер
воний прапор Комітету по пресі при 
Раді Міністрів СРСР і ЦК профспілки 
працівників культури.

ДО ЛЮДЕЙ
— Читали, хлопці? Про наш електро

механічний пишуть, -— Лілія Василівна 
розгортає перед другокурсниками сві
жий номер газети.

Комсомольські справи на заводі учнів 
Олександрійського індустріального тех
нікуму особливо цікавлять. По-перше, 
земляки. По-друге, юнаки незабаро/л 
самі стануть спеціалістами по обслугову
ванню електрообладнання.

Колишній лаборант, а тепер викладач 
технікуму Л, В. Смішна за віком уже не 
комсомолка. Проте залишилась вірним 
другом обласної молодіжної газети. Ми
нулої осені вчетверте їй доручили спра
ви громадського розповсюджувача пре
си. Хоч слово адоручили» не зовсім

точне. Бо само зайшла в комітет ком
сомолу, запитала у секретаря Світлани 
Петренко:

— Як цього разу, Світлано?
А потім — зустрічі в аудиторіях, роз

мови з окремими юнаками й дівчатами. 
0 результаті жоден учень не залишив
ся без молодіжиого видання, а сама Лі
лія Василівна розповсюдила 296 примір
ників «Молодого комунара».

Газета робиться руками багатьох лю
дей, Це читачі і позаштатні кореспон
денти. Та є ще у неї друзі, які допома
гають, щоб друковане слово увійшло в 
життя кожної молодої людини. Друзі ці 
— розповсюджувачі. Одна з них — Лі
лія Василівна Смішна.

О. РИТИНЧУК.

Є
Тричі на тиждень пошта приносить читачем газету «Молодий комунар». В ній —- 

відгомін сьогодення: розповіді про виробничі успіхи, молодих трудівників, що удар
ною працею відповідають на рішення XXIV з’їзду КПРС, багатогранне життя радян
ських юнаків і дівчат. Колективу газети важко було б вирішувати ті завдання, які 
стоять перед молодіжним виданням, коли б не широке коло дописувачів, позаштат
них авторів. . . . . . .

В. I. Ленін вважав однією з найважливіших умов оперативності і дієвості біль
шовицької преси постійне зміцнення її зв’язків з життям, з народними масами, на
явність у кожної газети великої кількості робітничих і селянських кореспондентів..

©>

ЩИРА ВАМ ПОДЯКА!

МІЙ ДРУГ СІЛЬКОР.

ЛИСТ 
ДО ОНУКА

«Добрий день, мій 
гнй онук!

Я жива — здорова, 
тобі бажаю. Дома у 
все добре. Хату мені 
крили черепицею, провели й 
світло. Воно аж від Дніпра 
прийшло. Дуже гарно сіяє, 
неначе вдень. Я тобі ще 
один рушничок вишиваю.

На тому тижні приходив 
до мене Гнат Діброва. Отой, 
що в газети пише. Я йому 
показала подяку команду
вання, що прийшла за твою 
гарну службу на границі. 
Він прочитав і попросив у 
мене карточку твою. Оту, 
аіо ти у сорочці вишитій, чу
батий.

— Бери. кажу. Гнате.
Коли оце вчора кличе мене 

сусідка:
— Гляньте, тітко Маріє, на 

вашого Павлика!
Дивлюсь я і очам не ві

рю: в газеті ти, 1 підпис 
оннзу. щоб усі земляки гор
дились тобою. Прочитала я, 
га й подумала — немов

доро-

того і 
мене 
пере-

м. Олександрія,

мої думки пнеловнв Гнат.
Служи добре. Бережи гра

ницю, бережи й себе. Бо ми 
ксі гордимося тобою і твої
ми товаришами...»

Линуло світло з Дніпра, 
посивіла бабуся дописала 
листа, обережно внлала ра
зом з ним згорнуту газету у 
синій конверт. Хай летить 
до онука вісточка з рідного 
краю!

ПЕРШИЙ 
ПОМІЧНИК

Бригадир Карпо Перепели
ця гнівавсь:

— Ех. грім і блискавки І 
в’їдливий ти чоловік, Сте
пане.

Степан по-дружньому ус
міхнувся:

— Що пишу, — даремно 
ображаєшся. Я ж хочу, щрб 
наша бригада найкращою в 
усьому була. Я ж — твій 
перший помічник.

— Оце сказав, грім І блис
кавки! Тп своєю поміччю 
мене у могилу .заженеш!

Після того Карпо перестав 
і вітатись з Степаном.

Настала зима. 1 знову в

бригаді Перепелиці біда. 
Сусіди он скільки гною в 
осле вивезли. А йому виді
лили такі три трактори, що 
через день та іі ламаються. 
Вивіз тих добрив — курям 
на сміх, ще й молотять ного.

Коли це одного ранку 
прибіг обліковець і з ліжка' 
підняв:

— Вставай, Карпо, — 
п’ять тракторів прибуло. 
Людей до них треба!

— Де це вони взялися? 
— здивувапсь бригадир.

— Кажуть, Стенай поста
рався.

— Так його ж допнеа ніде 
не було, Я за газетами доб
ре слідкував!

— І все ж кажуть, що 
сьогодні з району дзвонили. 
Мабуть посилав — таки 
Степан листа...

Карпо простував у бригад
ний двір. Там. біля тракто
рів борюкались хлопці, се
ред них I Степан. Карно пі
дійшов до нього І простяг 
руку:

— Здрастуй... І спасибі!
— За що?
— Сам. грім І блискавки 

знаєш!..
Н. ЛОБРІН.

Сьогодні, напередодні Дня преси, «.Молодий комунар» висловлює щиру подяку 
і вітає з святом друзів преси, активних кореспондентів — П. Рябого, проректора по 
заочному навчанню Кіровоградського педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна, 
викладачів цього інституту Є. Рсгушевського, В. Браиицького, М. Кодака, В. Тихоми
рова, А. Розенберга, Л. Шкота, В. Грушкіна, професора, зав. кафедрою ливарного 
виробництва Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування 
Л. Владимирова, студента М. Семенюка, письменника О. Моторного, референта Бу
динку політосвіти обкому КП України О. Дученка, методиста обласного інституту 
удосконалення кваліфікації вчителів Л. Душейко, відповідального секретаря това
риства по охороні пам’ятників історії та культури О. Войтовицького, наукового пра
цівника обласного краєзнавчого, музею Р. Турбай, працівника Новомиргородської 
районної газети «Червона зірка» В. Шульгу, журналіста І. Братченка, працівника мі
ліції В. Янишевського, учителя з Павлиша М, Логвиненка, організатора районного 
радіомовлення з Вільшанки І. Котовськсго, працівника Компаніівської районної біб
ліотеки О. Рибку, інженера Г. Толока, інструктора обласної ради ДСТ «Спартак» 
Г. Дубівку, старшину запасу І. Скринника, вчителя з Світловодська М. Венцковського, 
директора обласного архіву О. Нагорного, полковника у відставці В. Повійчука, лі
каря з Олександрії А. Кохана, секретаря комсомольської організації І. Власюка (По- 
бузький нікелевий комбінат Голованівський р-н), редактора районної газети з Віль
шанки В. Вовченка, жителя с- Журавлинки Голованівського району Л. Поліщука, 
радіожурналіста Д. Танського, позаштатного фотокореспондента М. Тернавського, 
студентів А. Саржевського та В. Бєлінського, учня 10-го класу Кіровоградської СШ 
№ 34 В. Шарикова та багатьох інших аеторів з усіх куточків нашої області.

Газета бажає своїм дописувачам творчої наснаги, постійних успіхів у роботі і на
вчанні, активної участі на сторінках газети.

• 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.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 11.00 - Те- 
левісті. (К). 11.10 — Музичний 
Фільм «Струни гучні». (К). 
11.35 — Шкільний скрап. Істо
рія для учнів 6 класу. «Італій
ське Відродження». (К).

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. КІровоіряд, пул. Гліикп. 2.

— Для дітей. «Сермач». (К). 
17.45 — «Сьогодні — День пре
си». (М). 18.00 — ТелсвістІ,
(К). 18.20—Музичний фільм 
«Сурми, сурмач». (К). 19.00 — 
«Клуб краєзнавців». (Кірово
град). 20.00 — Телефільм. (Кі
ровоград). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Останні канікули», (К). 
22.55 — ТелсвістІ. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 - 
Новини. (М). 10.15 — Для шко
лярів. «Травневий вітер». Кон
церт. (М). 10.45 — Кольорове
телебачення. «У сніті тварин». 
(М). 11.45 — «IV художня лоте, 
рея». (М). 12.10 — Тележурнал 
«Прогрес». (М). 12.40 — Новн-
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я.

пи. (М). 18.00 — Новини. (М), 
18.05 — В ефірі «Молодість».
(М). 19.05 — О. Снзонепко «Доч £•' 
рогий мій товаришу секретар’^ 
Телсвнстапа. (К). 20.05 — Аіу- 
зичний антракт. (М). 20.15 ->
«Бесіди про літературу”. 
«Письменник І газета». (М). 
21.00—«На добраніч, діти» (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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