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Сьогодні члени комсомольсько-моло
діжної бригади імені XXIV з’їзду 
КПРС, якою керує Любов Дяченко 
(Кіровоградський завод тракторних 
гідроагрегатів) працюють на свїх ро
бочих місцях і виготовлять 6800 втулок 
до гідронасосів.

На фото вгорі: Тетяна ЩЕРБАКОВА, 
Галина ШЕВЧЕНКО, Тамара ШЕВ
ЧЕНКО. Іван СОРОКА. Надія ЗДЕХ, 
Василь ГОРБЕНКО. Любов ЛЕВЕ- 
НЕЦЬ, Микола БУРЧЕНКО. Зоя ГУД
ЗЕНКО.

Сьогодні комсомолка Валентина 
ЛАВРУСЬ зобов’язалася виконати 
змінне завдання па 150 процентів (фото 
ліворуч).

В ті 5000 тон вугілля, які зобов’яза
лись видобути в день комуністичного 
суботника гірники Олександрії, велика 
частка праці вноситься комсомольцями 
Бандурівського вуглерозрізу.

На фото справа внизу: Бандурівськнй 
вуглерозріз.

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.
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Кожна листівка заводсько* 
«Блискавки* починається сьогодні 
закликом: «Дамо сільському госпо
дарству до першого травня 8500 
кукурудзяних та 2100 бурякових сі
валок і виготовимо 700 надплано
вих кукурудзяних машин’.» Над цим 
завданням уряду трудяться черво- 
нозорівці в ці гарячі дні весни.

Небувале трудове піднесення 
прийшло в бригаду під час роботи 
XXIV з'їзду КПРС. Ми знаємо, що 
в традиції нашого народ}' — ви
значним подіям присвячувати 
ударну працю. Напередодні з’їзду 
ми зійшлися па свої бригадні ком
сомольські збори обговорити про
ект Директив XXIV з’їзду партії 
па нову п’ятирічку. г

Якось само собою вийшло тоді па

зборах — групкомсорг 
секретар комсомольської 
цеху Володимир Беседа і старший нор
мувальник Анатолій Колесник взялись 
за олівці. Підрахували можливості 
бригади. Ось вони: якщо працювати з 
сьогоднішніми темпами, то наш неве
ликий колектив (шість чоловік) виконає 
план дев’ятої п’ятирічки за три з поло
виною роки. Цей строк став конкретним 
завданням бригади — справою нашої 
робітничої честі. Тому іі нормовиробігки 
за зміну не бувають нижчі 150 процен
тів. і\ в дні роботи XXIV з’їзду партії 
ми щодня виготовляли форм для залив
ки деталей понад півтори норми. 
Бригадні рекорди тоді встановили Ми
кола Сидоренко і Анатолій Іоанець. В 
день вони виробляли продукції ііа .170 
процентів.

Ці результати переконують нас, 
що п’ятирічку за три з половиною 
роки дамо обов’язково. Тим більше 
це бажання, бо через три з поло
виною роки нашому заводу минає

сторіччя. І хочеться підготувати 
цій даті паш особистий, бригадний 
подарунок.

Тому і Юрій Сосніи, і Микола 
Дятел, і Олександр Іванеико, і 
Микола Сидоренко, і Анатолій 
Іванець відточують свою професій
ну майстерність, щоб завтра пра
цювати швидше, і краще, ніж сьо
годні. Тому й доручили мені сказа
ти па мітингу, присвяченому кому
ністичному суботпику, що ми всією 
бригадою вийдемо на свої робочі 
місця. В цей день кожен з пас 
дасть продукції за зміну не мен* 
ше, як по півтори норми.

В. СІНЧУК, 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
бригади комуністичної праці форму
вальників ливарного цеху сірого ча-

ДНЯМИ в обкомі партії відбулася зустріч 
з делегатом XXIV з’їзду КґТРЄ, пер

шим секретарем обкому КП України, 
членом Центральної ревізійної комісії 
КПРС М. М. Кобильчаком.

На зустрічі були присутні партіино- 
госпбдарський актив обласного центру, 
керівники підприємств, установ та орга
нізацій, лектори та позаштатні доповідач! 
обкому партії._______________ --

РОЗПОВІДАЄ ДЕЛЕГАТ
М. М. Кобильчак розповів про хви

лююче враження, яке справила на дёлё- х 
татів від Кіровоградської .обласної партор. 
ганізеції робота всесоюзного форуму ко
муністів. Він підкреслив ту монолітну 
згуртозаність партійних, рядів, яку про-

демонстрував з'їзд, його діловитість, іс
торичну загу питань, які він вирішував, 
розкрилля сміливих і реальних планів 
дальшого комуністичного будівництва.

Делегат з’їзду підкреслив важливе 
міжнародне значення партійного з'їзду,

який був і своєрідним звітом радянських 
комуністів перед міжнародним комуніс
тичним рухом, палкі відгуки всіх трудя
щих землі, які захоплені планами мир
ного будівництва з Радянській країні.

М. М. Кобильчак закликав підтвердити 
одностайне схвалення рішень XXIV з’їз
ду КПРС конкретною цілеспрямованою 
працею на всіх ділянках виробництва, в 
галузі культури, на ідеологічній роботі.

«ВИХОДЬ, ТОВАРИШУ,
ДО ПРАЦІ’» - 

СЬОГОДНІ ВСЮДИ ЛИНЕ 
клич... 

І йдуть колони
ДЕМОНСТРАЦІЙ,

І З НИМИ ЗНОВУ
ЙДЕ ІЛЛІЧ.

ІДЕ, ЗАП,\ЛЮЄ, НАВЧАЄ.
КВІТУЧУ ЗЕМЛЮ ОГЛЯДА 
1 ДЕНЬ СУБОТНІЙ

ЦЕЙ ВІНЧАЄ 
ЗНАМЕНОМ МИРУ

1 ТРУДА.

м
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СЕРДЕЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ

Щодавно удостоєні цього високого звання за 
видатні успіхи, досягнуті в розвитку народного 
господарства і виконанні п’ятирічного плану. 
нпЛ?ї1ииИл5Є^СТар °бкомУ КП України тов. 
КОБИЛЬЧАК М. М. від імені бюро обкому КП 
України та виконкому обласної Ради депутатів

11а фото; група Героїв Соціалістичної Праці, учасників зустрічі в обласному комітеті КП України
Фото В. КОВПАКА.

З ЧЕРВОВОЮ СУБОТОЮ!
Графітники починають першими

На Всесоюзному комуністичному суботпи- 
ку працювати по-ударному — так виріши
ли комсомольці і молодь Гайворонського 
району.

На своїх робочих місцях трудяться сьо
годні гаиворонські тепловозоремонтиики, 
заваллівські графітники, па полі зустріли 
ранок молоді хлібороби.

Почесна і відповідальна робота у служ

ТРУДЯЩИХ сердечно поздоровив присутніх з 
високою урядовою нагородою, побажав їм но
вих трудових успіхів по виконанню величних 
планів, накреслених XXIV з’їздом КПРС.

Від імені нагороджених зі словом-відповіддю 
виступив голова ордена Трудового Червоного 
Прапора колгоспу «Росія» Олександрівського 
району тов. АДОНІН І. Є.

бовців Гайвороиського відділку ордена Ле
ніна Південно-Західної залізниці — працю
вати на будівництві дитячо-юнацької спор
тивної школи.

Всього сьогодні па Всесоюзний комуніс
тичний суботник вийде близько п'яти тисяч 
комсомольців та молодих виробничників 
району. Зароблені гроші будуть перерахо
вані у фонд дев’ятої п’ятирічки.

В. ВАНСОВНЧ. 
перший секретар Гайвороиського рай
кому комсомолу.

Країна впевнено і радісно кро
кує у завтрашній день, який ваго
мо, зримо накреслив XXIV з’їзд 
КПРС. Повсюди — на заводах і 
фабриках, у колгоспах і радгоспах, 
в наукових закладах, школах, 
інститутах, технікумах, у творчих 
колективах — рішення з’їзду вик
ликали нову хвилю трудового, 
творчого ентузіазму. Комуністи і 
комсомольці, безпартійні трудящі 
і неспілкова молодь, звіряючи 
свої думи з планами партії, вив
чаючи історичні рішення партій
ного форуму, намічають нові ру
бежі, конкретні плани по здій
сненню п’ятирічки. Всюди прохо
дять зустрічі трудящих з делега
тами з’їзду, які повернулися до
дому. Такі зустрічі переростають 
у мітинги, у маніфестацію вірності 
справі партії.

Тільки-но делегат XXIV з’їзду 
КПРС, бригадир свиноферми рад
госпу «Третій вирішальний» Нов- 
городківського району Галина 
Іванівна Дейнеко повернулася з 
Москви, у Будинку культури від
бувся мітинг. Перший секретар 
райкому КП України М. Г. Сер- 
дюченко від імені районної пар
тійної організації, всіх трудящих 
району щиро поздоровив Галину 
Іванівну з присвоєнням їй високо
го звання Героя Соціалістичної 
Праці. М. Г. Сердюченко, і сви
нарка Г. М. Хавринюк, і шофер 
В. П. Коваленко та інші у своїх

Надихають 
рішення партії
ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАТАМИ XXIV З’ЇЗДУ КПРС

виступах зазначали, що накрєс- • 
лення партії кличуть на нові звер
шення, запевняли, що не пошко
дують сил, щоб пошвидше пере
творити історичні накреслення в 
життя.

Герой Соціалістичної Праці Г. 1. 
Дейнеко розповіла про роботу 
з'їзду і теж запевнила, що тва
ринники радгоспу працюватимуть 
ще краще, щоб плани стали дій
сністю.

Ділова розмова про те, як кра
ще виконати нову п’ятирічку, від
булася на планірці Кіровоград- у 
ського заводу тракторних гідро- § 
агрегатів, коли директор заводу, й 
делегат XXIV з’їзду КПРС Михай- 5 
ло Дементійович Караманов по- я 
вернувся із Москви. Цю розмову я 
робітники та інженерно-технічні | 
працівники продовжили згодом на ■ 
заводському мітингу.

Теплою була зустріч бригади
ра формувальників заводу «Чер
вона зірка» Віталія Івановича 
Гетьманця, делегата XXIV з’їзду 
КПРС, з колегами по роботі та 
іншими робітниками свого цеху. 
Розповівши про з’їзд, Віталій Іва
нович сказав, що рішення партії 
— це дороговказ, який надихає 
на нові звершення. Того ж дня 
Віталій Гетьманець разом, з напар
ником Віктором Лисенком виста
вив 570 форм при нормі 300.

в. цвях.

ВСЕ ГОТОВО!
Комсомольці і неспілкова 

молодь району відразу підтри
мали заклик москвичів — день 
народження Володимира Ілліча 
Леніна ознаменувати ударною 
працею па комуністичному су- 
ботнйку 17 квітня.

Суботник підсумує всі зі ус
піхи, трудові досягнення, здо
буті в напружені дні перед- 
з’їздівської вахти. Саме так, як 
до підсумкового дня великої 
роботи, готувалися комсомоль
ці до 17 квітня.

До штабу по проведенню су- 
ботника надійшли рапорти з 
усіх первинних комсомольських 
організацій про повну готов-

БЕЗ ЗАТРИМКИ
Вчора довелось побувати ме

ні в трьох колгоспах району, 
на підприємствах, в школах. 
Всюди чув одне: згуртовано 
ударні комсомольсько-моло
діжні бригади, які організова
но мають вийти на комуніс
тичний суботник.

Начальник районного шляхо
вого відділу К. Семенов попі- 
домив:

_  Всіх робітників поділено 
на кілька ланок. Одна вийде 
до села Кам’яний Брід, до про
довжить прокладати бруківку. 
Дві комсомольських бригади 
оновлятимуть наявні дороги, 
наводитимуть порядок на сто
янках для пасажирів. За попе
редніми підрахунками ми ма
тимемо можливість передати 
у фонд п'ятирічки понад 
карбованців.

Зустрічаюсь з молоддю на 
залізничній станції _ Грушка. 
І' довідуюсь, що залізничники 

пість працювати творчо, з ви
сокою віддачею. Продумано 
все до дрібниць. Так, комсо
мольці цехів ремонту локомо
тивного депо відремонтують 
один електровоз по циклу ма
лого періодичного ремонту, два 
— по циклу профілактичного 
ремонту і огляду та викояаютг 
інші роботи.

Комсомольці дистанції будов 
І споруд підготують в МІСТІ 
до асфальтування 300 квадрат
них метрів площі і третину її 
заасфальтують.

Комсомольці залізничного 
ресторан}' займатимуться ре
монтом холодильних камер, 
фарбуватимуть кіоски і т. я.

В суботпику візьмуть участь 
близько шести тисяч молодих 
виробничників, учнів шкіл і 
технікумів.

- А. РАГУЛІН, 
перший секретар Знам’ян- 
ського міськкому комсо
молу, начальник штабу по 
проведенню суботника в 
районі-

вирішили відвантажити з міс
цевого цукрозаводу 18 вагонів 
цукру, а з хлібоприймального 
пункту — 16 вагонів зерна. 
Без затримки буде розванта
жено ешелони, які доставили в 
район вантажі для колгоспів 
та підприємств. Крім цього, за 
ударний суботник колектив 
станції відправить в дорогу 
близько 200 тонн народногос
подарських вантажів.

М. РЕДЬКО, 
працівник райгазети «Ле
нінець».

с. Ульяноька.

У числі підприємств, які здобули право 
підписати трудовий рапорт XXIV з’їздові 
КПРС, — кіровоградський меблевий комбі
нат. Винятково злагоджено і енергійно пра
цювала молодь комбінату в дні роботи 
з’їзду.

На фото: секретар комсомольської орга
нізації машинного і збірно-обробного цехів, 
лаборант центральної лабораторії комбіна
ту Надія ПАТРИКЕИ. 42 комсомольці, очо
люваних Надією, дали слово сьогодні у 
день суботника на 15 — 20 процентів пере
виконати завдання.

Фото 1. БЕЗДІТНОГО.

Сьогодні водій Кіровоградського авто
транспортного підприємства № 10021 делегат 
XXIV з’їзду КП України Микола Шамшур, 
як і ного товариші по роботі, вийшов па 
Всесоюзний комуністичний суботник

На фото: М. ШАМШУР.
Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

Давай—найкращу вулицю!
Колективи механізованих ланок по вирощуванню сільсько

господарських культур колгоспів імені Енгельса, імені Куйби- 
шева, імені Димитрова, імені Володимира Ульянова та інших 
господарств, як і всі комсомольці та молодь району, під час 
суботника працюватимуть на своїх робочих місцях. Комітети 
комсомолу разом з активістами продумали кожному конкрет
но завдання.

Більше дев'яти тисяч школярів недільного дня братимуть 
участь у впорядкуванні сіл, вулиць, скверів. Комітети ком
сомолу разом з педколективами теж розпланували, яка гру
па де і чим буде займатися.

Г- товстоляк, 
зав. шкільним відділом Олександрійського райкому 
комсомолу.

НА ЗАОЩАДЖЕНИХ РЕСУРСАХ
На нашому заводі — дві 

комсомольсько - моло д і ж н і 
бригади. Обидві — у форму
вальному цеху. Очолюють їх 
М. А. Єлісєєва та В. С. Ісаєв. 
Після повідомлення про те, 
що Всесоюзний комуністичний 
суботник відбудеться 17 квіт
ня, бригади вважають іменин
никами, бо саме їм випало по 
графіку в цей день працювати.

Члени бригади відразу де
тально обговорили свої зав
дання на комсомольських збо
рах. Виступила тоді Валя Чуба
рова —- оператор бригади 
М. А. Єлісєєвої. Вона запевни
ла, що всі двадцять комсомоль
ців — членів бригади вийдуть 
в суботу на свої робочі місця. 
Зароблені кошти перерахують 
У Фонд дострокового виконан

ня планів дев’ятої п’ятирічки. 
А ще вона сказала:

— Ми вирішили в день су
ботника заформувати понад 
план 25 кубічних метрів тепло
ізоляційних матеріалів. І вся 
продукція, випущена в цей 
день, буде виготовлена тільки 
на зекономленій електроенер
гії, технологічному пару та си
ровині.

І так воно и буде. За перший 
квартал наш завод заощадив 
93 тисячі кіловат-годин елек
троенергії і 3900 тонн техноло
гічного пару, з них 15 тисяч 
кіловат-годин електроенергії і 
300 тонн пару припадає на до
лю комсомоли.

В день суботника о восьмій 
годині ранку формувальники 
приступлять до виконання зо- 

бов’язання. А решта — 28 ком
сомольців будуть озеленювати 
територію заводу. Вони плану
ють посадити півсотні кущів, 
стільки ж декоративних дерев, 
зібрати 2 тонни металобрухту.

Л КУЗНЕЦОВА, 
секретар комітету комсомо
лу Світловодського заводу 
вапнянокремнеземистих ви
робів.
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ВИЗНАЧЕНО
ПЕРЕМОЖЦІВ

Підбито підсумки конкурсу 
редакцій міськрайонних, ра
йонних, багатотиражних газет 
та міських і районних друка
рень, який проводили обласне 
управління по пресі, обласне 
відділення Спілки журналістів 
УРСР та правління обласного 
НТТ поліграфії і видавництва з 
метою підвищення ролі друко
ваних видань по підготовці до 
XXIV з’їзду КПРС, кращого ви
світлення боротьби трудящих 
області за виконання перед- 
з'їздівських соціалістичних зо
бов'язань, а також поліпшення 
художньо-технічного оформ
лення і поліграфічного вико
нання газет.

Приклад справжньої твор
чості подали журналісти і роб- 
сількори Олександрійської 
міськоайонної газети «Ленін
ський прапор» (редактор член 
Спілки журналістів УРСР X. С. 
Соколовський). За час конкур
су в цій газеті опубліковано 53 
кореспонденції на теми пар-. 
тійного життя, кілька тематич

них сторінок «Від з'їзду до 
з'їзду», об'єднаний номер п’я
ти газет під рубрикою «На ме
ридіані дружби». Редакція про
вела заочну школу партгрупор
га, вмістила понад ЗО виступів 
громадських оглядових бригад, 
у яких висвітлено боротьбу ви
робничих колективів за здій
снення соціалістичних зобов'я
зань першого року дев’ятої 
п'ятирічки.

Немалий творчий доробок 
журналістів районних газет: 
гайворонської «Вогні комуніз
му», новоукраїнської «Радян
ське село», кіровоградської 
«Зоря комунізму», бобринець- 
кої «Честь хлібороба».

Перше місце жюрі конкурсу при
судило редакції олександрійської 
міськранонної газети «Ленінський 
прапор* І колективу міської дру
карні, друге — редакції гайворон- 
ської районної газети «Вогні ко
мунізму» і колективу друкарні, 
трете — редакції Новоукраїнської 
іазетн «Радянське село» і колекти
ву друкарні. Переможців творчого 
конкурсу нагороджено грамотами 
та грошовими преміями.

Цими днями в Будинку по
літичної освіти обкому партії 
відбувся обласний семінар 
секретарів міських і районних 
комітетів комсомолу, завідую
чих кабинетами політосвіти, 
керівників пропагандистських 
семінарів, присвячений пи
танням вивчення і пропаганди 
матеріалів XXIV з’їзду І\ГІРС.

Для організаторів політич
ної освіти були прочитані ме
тодичні лекції з проблем зов
нішньополітичної діяльності 
КГІРС, економічної політики 
партії па сучасному етапі,

ПРО ПАРТІЮ — НАША ПІСНЯ.
Виступає агіткультбриглда Рівпяиського сільського Буднику' культури .

. Фото В. КОВПАКА.

СЕМІНАР ПРОПАГАНДИСТІВ
підвищення добробуту нашого 
народу, соціально-політичного 
і культурного розвитку радян
ського суспільства, зростання 
ролі партії в комуністичному 
будівництві. З лекціями ви
ступили керівник лекторської 
групи відділу пропаганди і 
агітації обкому КП України 
М. О. Гавриленко, кандидат 
економічних наук, ’ доцент 
Кіровоградського педінсти
туту Б. Л. Дратвср, кандидат 

філософських наук, доцент 
Кіровоградського педінсти ту- 
ту В. М. Чикін, кандидат іс
торичних наук, виконуючий 
обов’язки доцента Кірово
градського інституту сільсько
господарського машинобуду
вання А. А. Богульськии.

В роботі " семінару взяв 
участь і виступив секретар 
обкому партії Д. С. Сиволап,

0. ПЕТРЕНКО.

Слухачі гуртків І семінарів системи комсомольської політосвіти приступають 
до вивчення рішень, документів і матеріалів XXIV з’їзду КПРС. Згідно плану, роз
робленого Будинком політичної освіти обкому партії. ■ початковій і середній 
ланках політосвіти відбудеться п’ять занять, на яких слід вивчити такі теми: 

«Зовнішньополітична діяльність КПРС»;
«Економічна політика партії на сучасному етапі. Зростання добробуту тру

дящих. Завдання дев’ятого п'ятирічного плану розвитку народного господарства;
«Соціально-політичний і культурним розвиток радянського суспільства»;
«Зростання ропі КПРС в комуністичному будівництві. Організаційно-політич

на І теоретична діяльність партії».
В семінарах вищої ланки по матеріалах з’їзду проводяться три семінарських 

заняття, оскільки останні дві теми вивчаються разом.
В сьогоднішньому номері газети вміщуємо методичні поради по вивченню 

першої теми. В наступних номерах газети ми продовжимо друкування методичних 
статей по вивченню матеріалів XXIV з’їзду КПРС.

ДЛЯ вивчення теми «Зовнішньополі
тична діяльність КПРС» у календар

ному плані відводиться одна година — 
на розповідь і одна — на бесіду. Роз
повідь рекомендуємо побудувати за 
таким планом:

1. Боротьба КПРС за дальший розви
ток світової системи соціалізму і зміц
нення дружби та співробітництва соціа
лістичних креґін.

2. Імперіалізм — ворог народів, сус
пільного прогресу. Наростання боротьби 
антиімперіалістичних сил.

3. Боротьба Радянського Союзу за 
мир і безпеку народів. Зміцнення між
народного становища і зростання авто
ритету СРСР.

Приступаючи до вивчення першого роз
ділу Звітної доповіді Центрального Комі
тету КПРС, необхідно перш за все під
креслити, що період між XXIII і XXIV 
з’їздами КПРС був насичений складними 
міжнародними подіями. Ленінський зов
нішньополітичний курс партії, поєдную
чи в собі тверду принциповість і необ
хідну гнучкість, реалізм, витримку і ви
соку активність, забезпечив радянсько
му народові мир і безпеку, дав змогу 
протягом п’яти років значно збільшити 
продуктивні сили п країні, добитися но- 

' вих успіхів у розвитку народного госпо
дарства, поліпшити народний добробут. 
Разом з тим, зростання економічного 
потенціалу Радянського Союзу дало змо
гу ще вище піднести евторител нашої 
Батьківщини на міжнародній арені.

У Звітній доповіді, з якою виступив 
тов. Брежнєв Л. І., у виступах делегатів 
підкреслювалось, що протягом минулих 
п’яти ронів значних позитивних резуль
татів досягнуто у зміцненні соціалістич
ної співдружності, в поглибленні полі
тичних, економічних та оборонних зв’яз
ків між державами цієї співдружності. 
Тісне і різнобічне співробітництво країн 
світової системи соціалізму збагачуєть
ся новим досвідом І МІЦНІЄ.г

Рошовідаючи слухачам про хараитер ніа- 
’ ємовідносин між країнами соціалістичного та

бору, пропагандист виділяє чотири основні 
моменти: політичні зв’язки з комуністичними 
партіями братніх країн, координація зовніш
ньополітичної діяльності цих партій, зміцнен-

На допомогу комсомольському пропагандистові

Мстодичні поради по ішпченпіо матеріалів XXIV з’їзду КПРС у середній 
ланці комсомольської політосвіти (1-а тема).
пя військової організації Варшавського дого
вору і, нарешті, співробітництво в економічній 
галузі, зокрема, між членами РЕВ.

Слід зауважити, що економічні, тор- 
іоеєльні зв'язки /діж країнами соціаліс
тичного табору, які зміцнюються з кож
ним роком, можна пов’язати з місцеви
ми матеріалами. Багато продукції для 
наших зарубіжних друзів відправляє за
вод «Червона зірка», зокрема в Болга
рію, Польщу, Демократичну Республіку 
В'єтнам. В соціалістичні країни йдо 
значна частина продукції Олександрій
ського електромеханічною заводу, За- 
валлівського графітового комбінату. В 
свою чергу, в нашу область надходить 
чимало промислової продукції, зокре
ма легкої, харчової промисловості брат
ніх країн — Чехословаччини, Угорш.ини, 
НДР, Болгарії. Більш детальні дані, по
казники по своєму району пропагандист 
завжди може одержати в кабінеті Полі
тичної освіти райкому партії Ці факти, 
приклади, власноручно виготовлені діа
грами послужать ілюстрацією до розпо
віді про зміцнення економічних зв’язків 
між країнами — членами Ради Економіч
ної Взаємодопомоги.

Говорячи про розпиток дружніх сгосупкіп 
між Радянським Союзом, з одного бону, і Чс- 
хисловаччиною. Болгарією, Польщею варто 
згадати про делегації з цих країн, які остан
нім часом побували п даному місті, районі, 
навести приклади іруяпного листування, роз
повісти про діяльність кращого клубу Інтер
національної дружби.

З метою унаочнення розповіді бажано вико
ристати діафільми Із серії «Світ на екрані» за 
1970 рік К»№ І. Я. зі 1969 рік — І. II. в
яких йдеться про розвиток економічних ВІД
НОСНІЇ між соціалістичними країнами и тому 
числі економічну інтеграцію, про зміцнення 
наукових і культурних зв'язній і т. д.

Ж>ИВЧЕННЯ другого питання цієї теми 
слід розгочати з визначення, в.чому 

полягає загальна криза капіталізму, які 
явища характеризують її на даному ета-

пі. Маються на увазі економічні потря
сіння, серйозна криза валютно-фінансо
вої системи капіталізму, зростання ін
фляції і безробіття, загострення супереч
ностей /діж імперіалістичними держава
ми. .

Необхідно підкреслити, що хоча ілчпе- 
ріалісти і використовують зростання дер
жавно-монополістичних форм капіталіз
му, міждержавну господарську інтегра
цію, досягнення науки і техніки, однак 
це лише на певний час відтягує агонію 
прогнилого ладу. Спроби капіталізму 
пристосуватися до нових умов, не ве
дуть до його стабілізації, як суспільної 
системи.

Імперіалізм все більше проявляє себе як 
порог народів, порог суспільного прогресу. ВІН 
всіляко намагається спинити наростаючий на
ступ світових революційних сил. перешкодиш 
зміцненню соціалізму. Реакційна природа І 
агресивні заміри Імперіалізму в цілому яскра
во проявляються d політиці Сполучених Шта
тів Америки, держави, яка стала уособлен- 

пям мілітаризму, поліцейшини, насильства. 
Головне із злодіянь сучасних колонізаторів 
— це триваюча агресія проти народів Індоки
таю. «Загальна криза капіталізму продовжує 
поглиблюватись. Державно-монополістичний 
розвиток везе де загострення всіх супереч
ностей капіталізму, до піднесення антнмьно- 
полістичної боротьби». — говориться В Резо
люції XXIV з’їзду КПРС на Звітну доповідь 
Цей грального Комітету.

Роль бойового авангарду революцій
них сил відіграє міжнародний робітни
чий рух. Пропагандист може навести 
приклади з окремих країн, таких як 
Франція, Італія, ФРН, Англія, Голландія, 
де розмах класових битв останнім часом 
досяг небаченої гостроти. Посилюється 
антиімперіалістича боротьба народів ко
лоніальних і напівколоніальних країн. 
Причому характерно, що боротьба за 
національне визволення у. багатьох кра
їнах почала переростати в боротьбу 

. проти експлуататорських відносин, за 
глибокі соціальні зміни. Це є найсильні- 
шим ударом по позиціях капіталізму в 
цілому як світовій суспільній системі.

Все більше зміцнюється згуртованість 
у міжнародному комуністичному русі, 
Пропагандисту доцільно » даному питан
ні використати матеріали міжнародної 
Наради комуністичних і робітничих пар
тій, розповісти про її значення для спра
ви зміцнення міжнародної єдності кому
ністів, для піднесення ролі комуністич
ного руіу в антиімперіалістичній бо
ротьбі.

Для унаочнення розповіді по другому питан
ню пропагандист може використати альбоми 
наочних посібників з політекономії капіталіз
му, діафільми з серії «Світ на екрані» за 1970 
рік — 2. 5, 6. Зокрема, в останньому діа
фільмі цікавим є розділ- «Протестуюча Амери
ка». Про боротьбу робітничого квасу проти 
монополій розповідають кадри з діафільму 
№ 4 цієї ж серії за 1969 рік. 

■>ИСВІТЛЮЮЧИ трете питання, пропа- 
гандист наголосить на тому, іцо 

XXIV з’їзд повністю схвалив сформульо
вані у Звітній доповіді основні напрями 
боротьби проти агресивної політики ім
періалізму, за мир, безпеку народів ї 
соціальний прогрес. Схвалена також 
здійснювана Центральним Комітетом ї 
Радянським урядом політика, спрямова
на на подання всебічної підтримки і до
помоги народам В'єтнаму, Лаосу і Кам
боджі, підтримки арабських народів, які 
зазнали агресії з боку Ізраїлю. Підкрес
лено важливе значення дальшого розвит
ку і поглиблення відносин між СРСР і 
Францією, укладення Радянсько-Західно- 
Німецького Договору. Все це свідчить 
про те, що Радянський Союз веде напо
легливу боротьбу за мир в усьому сві
ті, за безпеку народів.

Зовнішньополітична діяльність КПРС, 
Радянського уряду підвищує авторитет

СРСР на міжнародній арені, зміцнює 
міжнародне становище країни.

♦ Сила нашої зовнішньої політики — в її 
правдивості». — сказап у своєму виступі па 
XXIV з їзді міністр закордонних справ СРСР 
А. А. Громимо.

Як підкреслювалось у Звітній доповіді, ви
ступах делегатів, зарубіжних гостей XXIV 
з’їзду КПРС, зокрема керівників делегацій 
комуністичних партій соціалістичних країн, 
С11ІЛ, Чілі, Перу. миролюбна, принципова, 
реаліспі'їна зовнішня політика створила в 
усьому спілі атмосферу великого довір’я до 
Радянського Союзу. 1 це має пеличезне зна
ченні, при вирішенні багатьох міжнародних 
питань.

Пропагандисту рекомендується о ході підю- 
товкп до заняття використати, крім вказаних 
наочних посібників, такі діафільми: «МІліта- 
Ігп’с.Г.,жМНну?ий , ('У"УТІ11'к капіталізму», 
їй Р ССР'Я ‘Спіт "а ‘"‘Раї'і».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІ1ЕРА1УРД

ЛЕНІН п. І. Зпввішп» політика оосійеі*ізї 
революції. Твори, т. 25, стор. 64-66/

ЛЕНІН В. І. Другий Всеросійський з’їзд Рад 
робітничих І солдатських депутатів 25 - 26 
жовтня (7 — 8 листопада) 1917 р.

2 ДОПОВ’ДЬ ПРО МИР. Твори. Т. 2«. с1Шр. 
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Тр ІЛЛЯ ще спала. Весняний промінь 
зупинився й глянув на людський 

слід, що вів од шляху через поле до ви
сокої могили. Там, на пагорбі, . стояла 
такого собі зросту людина — у роз
стебнутому пальті. Слухала степ..,

— І.—
Стіни старої конюшні вже не раз вби

рали щирі рекомендації, гарячі обіцян
ки і похмуре мовчання. Бо не вперше за 
ці кілька повоєнних років приїздили з 
району, інформували, що «ваш голова 
не виправдав довір'я», що «на його

па.адйть корів. Та ще зруйновані гітлерівцямя 
будівлі...

І тоді, чи не найчіткіше усвідомив, що 
ніхто отого щасливого життя не піднесе 
на таці, що будувати його саміїм і від
повідати за нього самим.

«Важко буде, Володимире? Важко. 
Напевне, важче, ніж іншим. Бо ти попе
реду, бо за всіх в отвіті. Адже не про 
легкий шлях думав, коли писав у заяві 
про прийом до ленінської партії: «Не 
пошкодую ні сил, ні самого життя...»

А таки ж чисте повоєнне небо! Десь 
у височині, вмостившись на сонячних 
струнах, виспівує жайвір. І мов прима
рилось, що через цю засіяну ниву пере
кинувся калиновий міст у майбутнє.

Сійся-родися, рідна земле! Забуяй, ни
во, щедрим колосом!

-Па-
Орали і сіяли коровами. Хліб збирали 

вручну. Потім — перті машини.
- -А.- . ♦ - -лЛ

Звістка про те, що 
Людмила Криворучко 
стала чемпіоном Ук
раїни серед майстрів 
машинного доїння, ла
стівкою облетіла село.

,..В 1905 році на одній з 
нарад секретар міськко
му партії В. Г. Кузнецов 
звернувся до Аленькова:

— Як ви дивитесь на 
повну механізацію ферм?

— Плануємо. Поки що 
подаємо на ферму воду, 
транспортерами очищає
мо приміщення.

— Знаю. Але час ви
магає перейти на повний 
комплекс. Щоб доярки, 
— як на годинниковому 
заводі. У білих халатах, 
у дві зміни. Чим погріб
но — допоможемо.

III

МОСТИ КАЛИНОВ!
ПАРИС

місце рекомендуємо...»
— Хто за?
Піди знай. Може, цього разу й путя

щого чоловіка привезли,
■—• Отже, обрали...
І через півроку знову: «Рекомендуе

мо».
А за Грицька Мефодійовича такого не 

було, Як очолив Аленьков артіль імені 
Ц-річчя Жовтня з часу її утворення, то 
так і господарював аж до війни.

Перемовлялись між собою. Може б 
сина його до нас на голову колгоспу? 
^оловік молодий, грамотний. На війні 
офіцером був. Та й у батька пішов, зда
ється, Воно, яке коріння, таке й насіння,

В травні, коли вишні скинули своє ве
сільне вбрання, селом пройшла чутка 
що незабаром збори, І, справді, через 
кілька днів у тій же конюшні рекомен
дували нового господаря:

— Ви його знаєте. Ваш, сільський. Ко
лишній офіцер, демобілізований після 
поранення. Показав себе здібним пра
цівником. Надіємось...

На нього надіялися. В районі. В про
мислових містах, яким так потрібен хліб, 
І тут, оті тітки Марії, що залишились без 
чоловіків, дядьки Івани з болючими руб
цями від ран, босоногі хлопчаки, яким 
до всього діло і які й зараз зазирають 
через двері конюшні,

Володимиру Григоровичу спом'янулись сло
ва замполіта перед боєм:
; — Пройде кілька років, і життя нашого на
роду невпізнанно зміниться. ТГ, що звільнили 
Світ . від фашистської нечисті, мають право на 
щастя!

Минуло три весни після штурму рейхстагу. 
Глибокі рани залишила війна. Прийняв но ак
ту голова четверо коней, дві свиноматки, два-

~ Маємо свою ангелінку, — говорили 
колгоспники, коли з курсів повернулась 
у село на тракторі У-2 Варвара Лихвар.

Часто бачили голову, що простував 
полем, розглядав кущі пшениці, розти
рав на долоні шматок чорнозему. Пішки 
через усе поле. Це вже стало звичкою. 
І їй він не зрадив ні тоді, коли біля кон
тори з’явився легковий автомобіль, ні 
тоді, коли почали турбувати хвороби, 
Колгоспники вивчали свого голову, А 
він — людей.

— Успіх справи вирішують трударі. їх по
трібно розуміти і виховувати. А це означав — 
насамперед вірити.

Ці слова, сказані на зборах, були виношені 
Володимиром Григоровичем в душі, стали йо
го партійною позицією. Немало часу пройшло 
від: «Ну то й що! Виписуйте з колгоспу! Не 
пропаду!» до: «Тільки з колгоспу не виклю
чайте».

Дисципліна, ота, завдяки якій, за сло
вами Леніна, «ми будемо непереможні», 
виховала сьогоднішній авангард — Пет
ра Єрмолайовича Тарасенка, Семена 
Павловича Ковригу, Федора Токаря, То
лю Кудрявцева, Володимира Миколайо
вича Башева, Клавдію Сергіївну Четвер
так та багатьох інших трударів, здобут
ками яких уславлено колгосп.

Земля — щедра, але й вимоглива. З 
перший рік, коли Аленьков очолив кол
госп, вона принесла 12 центнерів пше
ниці на гектар. А в ювілейному році 
дзержинці, бо колгосп після кількох ук
рупнень носить ім’я славетного більшо
вика, зібрали близько ЗО центнерів зер
нових з гектара.

Володимир Лихварьоз, працюючи 
трактористом, закінчив Кіровоградський 
технікум механізації сільського госпо
дарства. Йому і доручили відповідаль
ну ділянку. Але змонтувати обладнання 

півсправи. Потрібно було навчити но
вих прийомів праці доярок. Поїхали на 
курси до Знам’янки Поліна Михайлівна 
Войтович, Тамара Григорівна Мацкевич, 
Люда Криворучко... А звідти поверну
лись з посвідченнями майстра машинно
го доїння.

Що, власне, змінилось? Ферма, корови, на
дої. Зникло слово «доярка»? Так, і не тільки 
слово. Новим етап зміст роботи і вимоги до 
неї. Бо нині наші жінки обслуговують ме
ханізми, собівартість молока знизилась, на 
ферму прийшов семигодинний робочий день,

— Куди це ви, Маріє?
— Була в районі, так лікарі прописали

кварцове опромінювання. Піду до Віри Мики
тівни, хай погріє. ;

Літня доярка попростувала до профілакто
рію, Він тут, поруч, у будинку тва« 
ринника. Голова колгоспу глянув їй услід, по
сміхнувся. Здається вчора, а тому десять літ, 
скаржилась на тяжкі умови праці. А сьогодні 
є час і відпочити, і полікуватись, і вдома з су
сідкою через тни сільськими новинами поділи
тись. Що зробите — жінка...

... — Якщо говорити про ферми, то 
тут у нас все гаразд. Але підрахуймб 
коефіцієнт механізації у рільництаі. Ось 
у тебе, Петра Єрмолайовичу?

— Та є ще над чим помізкувати,
Бригадир першої тракторної Тарасен? 

ко дає конкретні пропозиції.
Йде чергове засідання правління кол

госпу,

—IV.—
Я до вас з виробничим планом. «♦? 

Клавдія Сергіївна Четвертак, змінний

зоотехнік, прочинила двері до кабінету 
~ Сідайте, Все врахували? '■
— Здається все. Запланували підвищ« й 

ти надої від кожної корови на два ценіа 
нери і зменшити собівартість молока ні 
десять процентів.
. — За рахунок чого?

— Перш за все — ліквідуємо строка? 
тість у надоях, Потім — режим. Ми пе» 
реконались, що коли дотримуватись розт 
кладу в роботі, молока прибавляється. І£ 
нарешті, чітка організація зеленого кон
вейєра. Говорила з Башевим, обіця® 
допомогти.

Кожен керівник госпрозрахункової 
дільниці сам розробляв виробничі пла
ни. Передовики виробництва давал« 
свої конкретні пропозиції, а аналіз ро« 
боти за минулий рік проводився у колек
тивах. І лише після конкретного обгово.», 
рання плани затверджувались правши* 
ням. :

Коли Володимира Григоровича запиту
ють, на що найбільш звернута сьогодні 
увага керівництва колгоспу, він відпоГ» 
відає двома словами:

— На економіку,
... Сонце якраз в зеніті, В цей час найзруч

ніше пройтись селом, відвідати будову. Ой 
красується новий Будинок культури. Тепер 
клуб можна буде передати під Будинок піо- 
перів. Нова крамниця, їдальня, вимощені вуі 
лиці (сцього року обов’язково заасфальтує
мо»), Споруджується дитячий комбінат 
на 140 місць.

Біли будівельників — дівча років сімнадцщ 
ТК.

— Володимире Григоровичу! А що тут стоя» 
ТИМЄ? і

— Комбінат побутових послуг. Ось закінчиш 
школу, підеш працювати, а там і до сватіго 
недовго. В цьому комбінаті пошиють тобі ве
сільну сукню.

— Таке скажете! А ремонтувати взуття бу
дуть? Бо я на танцювальному всі каблучків 
позбивала...

« * Яі ■ ‘

•— 3 приїздом вас! «— секретар пар
тійної організації колгосп/ то»- Пстленко 
зайшов розпитати про З’їзд комуністі« 
України, делегатом якого був Аленьково

•— Розповідайте хутчіш,
— Довга розмова буде, Якове Севе» 

р’яновичу, Потрібно зібратись всім («Й 
муністам, поговорити. Завдання перед 
Нами поставлено серйозні. Працювати 
доведеться не абияк,

— Двадцять четвертий рік разом. До 
цього вправлялись. Значить, і надалі не 
підведемо.

— Так і триматимемо, комісаре

Б. КУМАНСЬКИЙ,
Колгосп їм, Дзержинського 
Зііам’янського району.

Іі

На фото: вгорі — иа МТФ прийшла механі
зація. В молочному блоці В. Г. АЛЕНЬКОВ І 
наладчик М. С. СУХИЛ; ліворуч — такс воло 

сьогодні колгоспне село Пантазіївка.
Фото автора.

«■И» маем■«ЯВИ»

НА ЕКРАНІ
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НІРОВОГРАДЩИНА
Ланкова колгоспу М, А. Ямко

ва щойно повернулася з Москви, 
де брала участь у роботі XXIV 
з’їзду КПРС.

Про добрі діла фрунзенців, про 
те, як вони готують високий уро
жай 71-го року, Кіровоградська 
студія телебачення розповість те
леглядачам України 24 квітня о 
10 год, 15 хв.

» ♦ ♦
19 квітня відбудеться чергове 

засідання телевізійного «Клубу

краєзнавців». В цьому випуску •— 
розповідь про наших земляків-де- 
кабрисгів, екскурсія до- обласного 
краєзнавчого музею, розповідь про 
першу зірку тричі Героя Радян
ського Союзу Івана Кожедуба, кі- 
ноподорож на береги тихого Тяс- 
мину, до місць, освячених иеребу-

. $. ♦, ф

Хор. оркестр народних інстру- 
ментів, симфонічний оркестр, ду
ховий оркестр, вокалісти та ін
струменталісти Кіровоградського 
музичного училища виступлять й 
концертами перед трудящими об
ласного центру, зустрінуться з ро- 
бітниками провідних підприємств

у заводських цехах. Така програ
ма «Кіровоградської весни».

Студія телебачення починає 
трансляцію концертів «Кірово
градської музичної весни» 23 квіт? 
ня. (Дивіться передачу «Степові 
акорди» о 18.00).

♦ ф #.

Протягом кількох місяців спорт
смени усіх шкіл обласного центру 
виборюз'али приз Кіровоградсько
го міськкому комсомолу і міського 
комітету по фізичній 
спорту. «Без втрат» 
прийшли дві команди 
середніх шкіл. 25-го 
поміряються силами, 
чнти володаря нагород*

культурі І 
до фінішу 
- 27-ї і 9-ї 
квітня вони 
щоб визиа'«

с
(7*9 Наша адреса і телефони «МОЛОДОП КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоірад.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК. 19 КВІТНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.10 - 
сСвіт твоїх захоплень». Кон
церт. (Дніпропетровськ). 17.40 
— ТелевІстІ. (К). 18.00 — «Пе
ро павича». ЗоовІкторнна. 
(Харків). 18.30— «За накрес. 
леннями XXIV з’їзду КПРС». 
Тележурнал «Суспільство». 
(К). 19.10 — Концерт «Народні 
таланти». (Чернівці). 19.30 — 
Художній фільм «У горах мов 
серце». (К). 20.50 - Резерв.
21.00 — Програма «Час», (М). 
21.30 — «Клуб краезнаиців», 
(Кіровград). 22.30—Телефільм 
(Кіровоград). 23.05 — «Танцює 
народна артистка СРСР в. Ка- 
ляпонська», (К). 23.50 — Тете- 
вісті. (К).

ВІВТОРОК, 20 КВІТНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА 1230 
-- Для школярів. «Грай, трем- 
біто». (Чернівці). 13.00 — Но- 
ВНЙЙ. (М). 17.05 - «За рядка
ми партійних накреслень» (Кі- 
ровоград). 17.15 - «Співає Ми- 
кола Гауров». (М). 17.30 - Де- 
і ™И? У’"веРситет Мільйонів. 
Інтернаціональна політика

пр0 ЗДП,1СТЬ націонала 
Д»х. У!теР1,аЦ*°мальних інтереі 
„ ” 1,>о6Ітничого класу па сучас? 
Лк/мЄТ,г ’ (М)- 18.00—Мульто 
?К) ГвУіока тшук?е ,лру,а1’ 
й зп •» Телев1сті. (К)5 

18-30 — Чемпіонат СРСР 4 
СКТЛ <Д,,намо> (Мінськ)-* 
СКА (Ростов-на-Дону»). в п$ 

ХР°”*Ка ТИЖНЯ. (КІРО« 
програма ІМ.ІЖ,,аР°Д|,Л
,ї,₽ама „(Болгар я). 20.30 ■—

«Динамо» /іЛРСР 2. Футбол«*»

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. Кіровоград, пул. ГлІнки, 2.
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