
В день відкриття III туру фестивалю на площу вийшли прапороносці.
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діяльні митці 
співаками і 
музикантами пройшла 
на прапороносців — і 
дівчат в національних костю
мах народів нашої країни. 
Прозвучали гімни СРСР та 
У PCP. Начальник обласного 
управління культури Ф. О. 
Цигульський складає рапорт 
про досягнення самодіяльних 
митців протягом проведення 
першого і другого турів. По- 
тім слово надається голові 
оргкомітету заступнику голо
ви облвиконкому Є. М. Ча
баненко. Відкриваючи третій 
тур фестивалю, вона розпові
ла детально про творче зма
гання самодіяльних 
на сільських, районних 
міських конкурсах, 
кращі колективи.

Члени оргкомітету 
валю поклали вінки 
віжжя пам’ятників В. 
ніну та С. М. Кірову.

ЗА 
ОСОБИСТИМИ 
НОРМАМИ

Па трудовій вахті «П’ятдесятиріччю СРСР — 50 ударних 
днів» молодь Кіровоградської взуттєвої фабрики Л 28 сто
їть уже два тижні. Зразкову працю демонструє комсомоль
сько-молодіжна бригада Лариси Подковської (групкомсорг 
Людмила Рубцова) та штампувальниця штампувального це
ху Люба Грудненко, яка трудиться вже в рахунок лютого 
1972 року. Ритм вахті задають вирубний Петро Бонно, стро- 
чнльниця Ліда Соколова та Валентина СавМнька. Розпочи
наючи вахту, вопи встановили собі особливі норми: щозмін
не завдання виконувати на 120—13(1 процентів. Обіцянку свою 
комсомольці-взуттевикн виконують успішно.

В. ДИГТЯРЕНКО, 
секретар комсомольської організації взуттєвої 
фабрики № 28.

На дівчат 
рівняння йде

У нас в райенергоуправліп
ні уважно слідкують за су
перництвом двох колективів. 
Змагаються комсомольсько- 
молодіжні бригади обмогу- 
вальників, де бригадирами 
Галина Гаврншевська ! Ан
тон Ткаченко. Боротьба йде 
вперта, оскільки в одній 
бригаді тільки хлопці, я дру
га — повністю дівоча. Посту
патись першістю піхто ие 
хоче.

За підсумками соціалістич
ного змагання в третьому 
кварталі вперед вийшла 
бригада дівчат. На ремонті 
електродвигунів плав виробіт
ку вони довели до 103,4 про
цента. За квартал дівчята-на- 
мотувальнніїі зекономили 67 
кілограмів електропроводу, 43 
кілограми ізоляційних матері
алів. Групкомсорг бригади 
Лілія їльченко занесена на 
Дошку пошани молодих пере
довиків виробництва.

О. КАЛЬКО, 
секретар комсомольської 
організації Олександрій
ського райенергоуправ
ління.

НЕ ПРОСТО 
ЗВІРКА
в X зустрічали не менш 
* урочисто, ніж те було 
під час проводів до армії. 
Але сяяткові зустрічі відбу
валися я основному біля до
машнього вогнища...

Гучно на сільській вулиці, 
коли йдуть хлопці в армію. 
В Будинку культури — сло
ва напуття, добрі побажан
ня, всюди призовник — іме
нинником. А як же тоді, ко
ли юнак повернувся з ар
мії? Найбільший вияв ра
дості — в сім’ї та в наре
ченої. Що ж, цо природно.

А хіба було б чимось не
природним,' коли б усі зна
ки уваги приділили демобі
лізованому воїну і в первин
ній комсомольській органі
зації? Йдеться зовсім не про 
впровадження нових обря
дів чи питання військово-пат
ріотичного виховання, хоч 
вище сказане стосується 
цього по суті.

Мова тут про дуже 
прозаїчні, але такі важ
ливі речі для комітетів і 
первинних організацій, 
як облік членів ВЛКСМ, 
звітність. Про цю «про
зу» в інструктивному 
листі ЦК ВЛКС/А читае
мо: «Звірка складу
ВЛКСМ — це важливий 
організаційно - політич
ний захід в комсомолі, 
спрямований на поліп
шення внутріспілкової 
діяльності первинних 
комсомольських органі
зацій, підвищення актив
ності членів ВЛКСМ, 
зміцнення комсомольсь
кої дисципліни...» І з цим 
положенням ознайомле
ний кожен секретар пер
винної, кожен комсо
мольський працівник, А 
яка не причина тоді та
кому факту? Протягом 
року в Олександрівсько- 
му районі з рядів Радян
ської Армії демобілізу
валися і стали на облік 
у райвійськкоматі 76 
членів ВЛКСМ. З цього 
числа на комсомольсь-’ 
кий облік взято лише 
20 осіб. П’ятдесят шість 
комсомольців фактично 
виявились лоза Спіл
кою, І це ті люди, які 
пройшли гарт фізичний! 
політичний, люди енер
гійні, збагачені технічни
ми знаннями, люди що 
змогли б навіть за ко
роткий час он скільки 
зробити корисного в 
первинній організації!

Ось про яку увагу йде 
річ.

Нині наближається до 
завершення річна звір
ка складу ВЛКСМ. Ми 
навели приклад з Олек- 

сандрівсьного району, де 
з цією справою зда-зз- 
лось би непогано. Хоча 
б у плані своєчасного ви
явлення недоліків та на
ступного наведення по
рядку. Що ж стосується 
таких районів як Зна- 
м’янський, Новгородків- 
ський, Кіровоградський, 
де звірка особливо 
потрібна для наве
дення порядку в обліку 
членів ВЛКСМ, то до 
цього організаційно-по
літичного заходу комсо
мольські працівники в 
багатьох випадках підхо
дять формально: в карт
ки часто не вносяться 
зміни по професії, освіті, 
дорученнях.

Здавалося б елемен- 
іарне — сплата членсь
ких внесків і своєчасний 
звіт о міськком чи рай
ком, своєчасне вручення 
і обмін комсомольсько
го квитка, взяття на об
лік. А в суті своїй — це 
складові частини органі
заторської роботи ком
сомолу.

Взяти .хоча 0 одне питан
ня. При звірці членів 
ВЛКСМ — уважність до 
іромадського доручення чле
на Спілки. Виявили своє
часно, що той чи інший 
комсомолець не бере актив
ної участі в житті організа
ції, дали ділове доручення, 
поцікавились, чому не про
довжує освіти, поцікавились 
професійним ростом — і мо
лода людина одразу відчу
ла себе частиною колекти
ву, проймається відповідаль
ністю.

Тож звірка — справа, 
яка найбільше боїться 
формалізму. За кож
ною карткою ти повинен 
бачити живу молоду лю
дину, її працю і навчан
ня, її життя і прагнення.

Тільки так ми повинні ро
зуміти її звітність. У верес
ні перед . Кіровоградським 
міськкомом ЛКСМУ по про- 
звітувало 29 первинних ор
ганізацій, які об’єднують 
1209 членів ВЛКСМ. Протя
гом 4 місяців не звітували 
8 організацій — меблевого 
комбінату, станції техобслу
говування та інших. При
близно такі факти зустрінеш 
п Олександрійському ра
йоні.

Всі ці питання мають 
сьогодні гостро стояти на 
звігно-виборних зборах, 
бути в постійній увазі 
міськкомів і райкомів 
ЛКСМУ. Бо вони— еле
ментарні складові орга
нізаторської роботи ком
сомолу, і вирішення їх 
вимагають завдання ви
ховання молодої зміни.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І

національна солідарність. Важливо, щоб молодь у боч 
ротьбі за перебудову світу, за свої соціальні і полі- 
тнчяі права примножувала славні традиції міжнарбд» 
ного братерства трудящих.

Ви зібралися в столиці Радянського Союзу напере«, 
додні знаменної дати — 50-річчя утворення багатона« 
ціональної соціалістичної держави. Наша резолюція 
і досвід комуністичного будівництва переконливо ПО 
казали, яка величезна творча і перетворююча сила за« 
кладена в дружбі народів, яку славну роль може вї< 
дігратн молодь в єдиній сім’ї трудящих різних націй.

Учасники зустрічі прибули з різних частин земної 
кулі, більш як із ста країн. Ви живете в умовах різ« 
них соціально-економічних систем, представляєте різні 
політичні погляди і переконання. Однак у вас багато 
спільного — і не тільки молодість, а прагнення до 
взаєморозуміння і співробітництва в ім'я торжества 
ідеалів свободи, рівності і щастя всіх людей.

Від душі бажаю успіху всесвітній зустрічі. Вона, 
безсумнівно, збагатить вас новим досвідом, новими 
ідеями, дасть дійовий стимул для дальшого розвитку 
і зміцнення міжнародного співробітництва передової 
молоді світу.

Л. БРЕЖНЄВ.

УЧАСНИКАМ ВСЕСВІТНЬОЇ ЗУСТРІЧІ
ТРУДЯЩОЇ МОЛОДІ

Дорогі друзі!
Сердечно вітаю вас, посланців молодого покоління 

людей праці, які зібралися на свою всесвітню зустріч.
Відрадно усвідомлювати, що трудова молодь — 

зростаючий загін творців матеріальних і духовних 
цінностей — дедалі рішучіше стає на шлях боротьби 
за здійснення вимог і життєвих інтересів усіх трудя
щих, за мир і безпеку, за національне і соціальне виз
волення народів, проти гніту монополій та імперіаліс
тичної агресії. Це зміцнює впевненість в тому, що мо
лодь, вливаючись в ряди робітничого руху, вступаючи 
в профспілки і масові демократичні організації, здат
на внести важливий, прямо скажемо, необхідний вклад 
у розв’язання історичних завдань нашого часу.

Нині ми є свідками і учасниками великих змін, жи
вемо в обстановці гострої боротьби нового, прогресив
ного з старим, реакційним. Від молоді сімдесятих ро
ків багато в чому залежить, яким буде світ наприкін
ці нинішнього тисячоліття. На плечі молоді лягає ве
личезна відповідальність за майбутнє людсіва, бо май
бутнє належить молодим, воно належить трудовому 
народові.

У людей праці, насамперед у робітничого класу, є 
випробувана зброя — згуртованість, єдність дій, інтер

ВСЕСВІТНЯ ЗУСТРІЧ 
ТРУДЯЩОЇ МОЛОДІ

10 листопада в Колонко
вому залі Будинку Спілок 
у Москві урочисто відкри
лася всесвітня зустріч тру
дящої молоді. Вона прово
диться в нашій країні з іні
ціативи ВЛКСМ і Коміге- 
іу молодіжних організацій 
СРСР у співробітництві з 
ВЦРПС, з підтримкою Все
світньої федерації демо
кратичної молоді і Всесвіт
ньої федерації профспі
лок.

У радянську столицю 

прибули делегати 230 на
ціональних молодіжних ор
ганізацій і молодіжних 
секцій профспілок із 113 
країн світу, а також 15 
міжнародних і регінальних 
організацій. Серед учасни
ків цієї найбільш представ
ницької за складом все
світньої зустрічі молоді — 
посланці різних політичних 
та ідеологічних орієнтацій 
— комуністи, соціалісти, 
соціал-демократи, христи
яни.

Тема міжнародної кон
ференції, яка відбувається 
в рамках всесвітньої зуст
річі, — «Трудяща молодь в 
сучасному суспільстві та її 
боротьба за свої права, со
ціальний прогрес, націо
нальну незалежність і 
мир».

У президії — представ
ники міжнародних і націо
нальних молодіжних орга
нізацій. Тут же кандидат у 
члени Політбюро ЦК КПРС, 
секретар ЦК КПРС Б. М. 
Пономарьов, голови палат 
Верховної Ради СРСР О. П. 
Шитиков, Я. С. Насріддіно- 
ва, перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є, М. Тяжельникое, 
секретар ВЦРПС В. І. Про
хоров, міністр вугільної 
промисловості СРСР Б. Ф. 
Братченко, Голова Держав
ного Комітету Ради Міні

стрів СРСР по професійно« 
технічній освіті О. О. Буп° 
гаков, голова Коміїету ра-> 
дянських жінок, льотчик« 
космонавт СРСР 8. В. Ніна» 
лаєва-Терешкога та інші.

Конференцію відкрив 
голова КМО СРСР Г. І. 
Янаєв. В особі учасників 
зустрічі він вітав молодих 
людей праці, які разом з 
усіма прогресивними й ан« 
тиімперіалістичними силами 
сучасності ведуть наполег
ливу боротьбу за соціальне 
і національне визволення 
народів, за мир, демокра- 
тію, і побудову нового сус« 
пільства.

З великою увагою і під« 
несенням вислухали учас
ники всесвітньої зустрічі 
трудящої молоді привітан*

(Закінчення на 2-й стор.)
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ня Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва. Його зачитав 
кандидат у члени Політбю- 
рО ЦК КПРС, секретар ЦК 
КПРС Б. М. Пономарьоа.

Слово надається голові 
Державного комітету Ради 
Міністрів СРСР по профе
сійно-технічній освіті О. О. 
Булгакову. За п'ятдесят ро
ків з часу утворення СРСР, 
сказав він, радянська про
фесійно-технічна школа пе
ретворилася в розгалуже
ну систему підготовки ро
бітників, діяльність якої 
спрямована на задоволення 
різноманітних потреб на
родного господарства в ро
бітничих надрах.

Завдяки піклуванню пар
тії, нашої соціалістичної 
держави о країні створено 
широку мережу професій
но-технічних училищ, з 
яких вчиться два з полови
ною мільйони юнаків і дів
чат. Майже 1100 професій 
освоюють нині вихованці 
профтехучилищ.

Державна система про
фесійно-технічної освіти, 
сказав далі О. О. Булгахов, 
постійно вдосконалюється 
І розвиває свої інтернаціо
нальні зв’язки. Ми всіляко 
сприяємо зарубіжним краї
нам у підготовці націо
нальних кваліфікованих ро
бітничих кадрів шляхом на
вчання в Радянському Сою
зі і подання допомоги з 
організації професійно-тех
нічного навчання в зару
біжних крзїнах. Тепер в 
СРСР, повідомив він, на
вчається близько трьох ти
сяч іноземних учнів з 23 
країн Азії, Африки і Латин
ської Америки, які розви
ваються.

Від імені шахтарів Ра
дянського Союзу — одно
го з передових загонів ро
бітничого класу країни — 
учасників зустрічі зітаз мі
ністр вугільної промисло
вості СРСР Б. Ф. Брат- 
ченко.

З доповіддю «Радянська 
’молодь — активний учас
ник будівництва комуніз
му» виступив перший сек
ретар ЦК 8ЛКСМ Є. М. їя- 
жельнячоз. Від імені ра
дянських молодіжних орга
нізацій, Ленінського ком- 

! сомолу доповідач привітав 
’молодих посланців великої 

І армії праці, юних борців 
І проти імперіалізму, за мир 
і Е соціальний прогрес, які 
! представляють трудящу 
і Молодь п’яти континентів.

Усіх нас, хто зібрався на 
всесвітню зустріч трудящої 

: молоді, сказав Є. М. Тя- 
Жельников, об'єднує СПІЛЬ- 

’ на прагнення до кращого 
Майбутнього, до спільних 
ДІЙ у боротьбі" проти імпе- 
ГІалізму, за справу миру

Прогресу, за життєві інте
реси трудящих, демокра
тичні права народів і моло
ді.

Трудящі Країни Рад по 
Праву пишаються своїми іс
торичними перемогами у 
створенні нового суспільст
ва. Об'єднуючою силою, 
яка згуртовує багатонаціо
нальну сім'ю, був і лишає
ться робітничий клас. Нині 
робітничий клас нашої кра
їни налічує у своїх рядах 
’майже 66 мільйонів чоловік 

більше половини всіх 
трудящих країни. Щороку 
чисельність робітників у 
Радянському Союзі збіль- 
Інується мзйже на два 
Мільйони чоловік — в ос
новному за рахунок молоді.

Радянська молодь, ска- 
ааа доповідач, розглядає 
себе як органічну частину 
Світової армії праці. То
му солідарність з борогь- 
воі<| трудящої молоді світу 
6 Однією з найважливіших

сторін діяльності Ленінсь
кого комсомолу.

Виступаючи на святково
му прийомі в Кремлі 7 лис
топаде цього року, Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв ска
зав: «Ми пишаємося також 
тим, що в боротьбі за тор
жество комунізму активну 
участь бере наша славна 
молодь. Ми спокійні за 
майбутнє країни — у поко
ління революційних борців, 
будівників соціалізму — 
гідна, надійна зміна».

Ленінський комсомол, 
відзначив €. М. Тяжельни- 
ков, безмежно гордий і 
щасливий цією високою 
оцінкою.

Перший секретар ЦК 
ВЛКСМ висловив певність, 
що всесвітня зустріч допо
може ще більше зміцнити 
міжнародну солідарність, 
дружбу і взаєморозуміння 
в рядах трудящої молоді 
ссіх країн і континентів.

Доповідь «Радянські 
профспілки і молодь» зро
бив секретар ВЦРПС В. !. 
Прохоров. Від імені радян
ських профспілок, які об’
єднують 98 мільйонів тру
дящих, від імені 40 міль
йонів юнаків і дівчат, які є 
в їх рядах, він сердечно 
вітав учасників міжнарод
ного форуму трудящої мо
лоді.

З доповіддю виступчз 
президент Всесвітньої фе
дерації демократичної мо
лоді Роберто Вісцці. Він 
сказав, що ця конференція 
в надзвичайно важливою 
подією для молодого по
коління планети, маяком, 
який полегшує пошуки різ
них можливостей для 
спільних дій у національно
му, регіональному та між
народному масштабах.

За останні роки, відзна
чив Роберто Вієцці, трудя
ща молодь капіталістичних 
країн виявляє високу боє
здатність, виступаючи як 
впливова, могутня складо
ва частина демократичних 
сил і в їх боротьбі проти 
монополій і за глибокі змі
ни а суспільстві. Тепер мо
лоді робітники висувають 
не тільки вимоги економіч
ного і соціального харак
теру, а й беруть участь в 
боротьбі за профспілкові і 
політичні свободи.

Голова комісії в справах 
молоді Всесвітньої феде
рації профспілок Анрі Сін
но сказав, що трудяща мо
лодь тепер перебуває в 
перших рядах політичної, 
економічної і соціальної 
боротьби з капіталістичних 
країнах. Тому ми надаємо 
великого значення цій зу
стрічі, яка повинна сприя
ти ще більшою мірою учас
ті трудящої молоді у 
спільній боротьбі робітни
чого класу капіталістичних 
країн.

Учасники зустрічі надіс
лали урядові США теле
граму з вимогою припини
ти бомбардування терито
рії ДРВ і негайно підписа
ти угоду про мир у В’єтна
мі.

Того ж дня учасники зу
стрічі взяли участь у мі
тингах, присвячених Все
світньому дню молоді і со
лідарності з боротьбою 
молоді зарубіжних країн 
за мир, національну неза
лежність і соціальний про
грес. В цих мітингах взяли 
участь молоді трудівники 
Москви і Московської об
ласті.

Всесвітня зустріч трудя« 
щої молоді триває.

(ТАРС).

...«Річний план завершити до 
25-го грудня, боротися за еконо
мію матеріалів та інструменту, за 
культуру і естетику виробництва 
на кожному робочому місці. Ско
ротити простій обладнання, пере
виконати планові показники по 
росту продуктивності праці» — 
ось що записали комсомольці Кі
ровоградського заводу «Укрсіль- 
госптехніка» у соцзобов’язаннях

ходять «блискавки», де називаю
ться імона передовиків. Щомісяця 
присвоюється звання кращих по 
професії. Вищою шаною с зане
сення о «Ленінську книгу трудо
вої слави». В ній можна прочита
ти імена токаря дзигуноремонтно- 
го цеху Юрія Подкоязіна, світло
копіювальний! технічного відділу 
Світлани Красножон.

Є на заводі працьовита бригада

Вииосимо на трибуну 
зборів

ПРОБЛЕМА ----
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИХ
на честь 50-річчя утворення Сою
зу PCP.

Комітет комсомолу заводу очо
лив боротьбу молодих виробнич
ників за гідну зустріч зна/ленної 
дати. Щоденно в цехах, на діль
ницях політінформзтори і агітато
ри проводять бесіди з тим, щоб 
мобілізувати молодь на виконан
ня планів і зобов’язань.

Регулярно підбиваються підсум
ки соцзмагання. Гласність змаган
ня дозволяє порівнювати резуль
тати, вони виносяться на дошки 
показників роботи бригади, діль
ниці, цеху. На заводі щоденно зи-

складальників Сергія Босюка. Во
на першою стала на 15 тижневу 
трудову вахту, присвячену ювілею 
СРСР. Колектив здає продукцію з 
першого пред’явлення, п’ятиден
ні змінні завдання виконує зз 3,5 
дня. Члени бригади зобов’язались 
впровадити 9 рацпропозиція для 
механізації трудомістких процесів 
і виготовити понад план 20 паро- 
оодо-струменевих установок. До
бре трудиться і бригада Савиць- 
кого, яка бореться за виконання 
завдань п'ятирічки за чотири роки.

На жаль, жодного з цих колек
тивів не можна назвати комсо
мольсько-молодіжними. Немає та-

ких на заводі. А працює тут <70 
комсомольців.

Звичайно, ініціатива створення 
таких колективів повинна йти від 
комітету комсомолу підприємств 
за. Але з документації завкому 
комсомолу видно, що звіти про 
роботу первинних а більшості ви
падків заслуховувались лише то
ді, коли справи в них йшли пога
но. Лише одного разу заслухав 
комітет звіт про позитивну робо
ту комсомольської організації ме
ханічного цеху. Але рішення йо
го не підсилюється організатор
ською роботою.

Закликати до організації комсо
мольсько-молодіжних могла б 
комсомольська стіннівка підпри
ємства. Проте виходить вона не 
регулярно. Та й матеріали в ній 
не висвітлюють життя заводської 
моледі. В останньому номері, ко
трий вийшов влітку, дві колонки 
займала передовица без кон
кретних прикладів з свого підпри- 
є/лства, решту — заполонили ви
тяги з «Крокодила». І жодного 
слова про недоліки, про пробле
ми, які стоять перед заводським 
комсомолом!

Думається, що про них йтиме 
мова на звітно-виборних комсо
мольських зборах, які незабаром 
відбудуться на заводі.

Ю. ГОРБАТОВ.
м. Кіровоград.

КІРОВОГРАД. В ЦЕХУ 
X? 29 ЗАВОДУ ТРАКТОР« 
НИХ ГІДРОАГРЕГАТІ^ 
ЙДЕ ОСВОЄННЯ ВИРОБ
НИЦТВА НОВИХ ДЕТА
ЛЕЙ НАСОСУ ДЛЯ ТРАК
ТОРА Т-150.

НА ЗНІМКУ: РОБИ НИ
КИ КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ ЗМІН»“- 
МАЙСТРА В. СЕМЕНКОВА 
ВИПРОБОВУЮТЬ НОВЕ 
ДЕТАЛІ.
Фото Ю. ЛІ ВАШИ ЯКОВА.

ПРОСТОЮ 
НЕ БУДЕ!

Напередодні свята Жовтня спа
лахнув смолоскип форсунки — 
трубчастої печі. Плавильники при
ступили до одержания огарка з 
шихтових матеріалів.

А ще місяць тому заводу загро
жував зрив пуску. Із-за відсутності 
ізагоиа-кіобсля, виготовлення якого 
затримує Дніпропетровський завод 
металургійного обладнання, техно
логічна нитка отримання огарка 
обривалась.

Можна було задовольнитись цим 
і займатись іншими роботами, яких, 
до речі, на заводі теж чимало. Але 
будівельники та спеціалісти підпри
ємства не бажали втрачати доро
гоцінніш час. Під керівництвом на
чальника главка «Металургруд- 
буд> В П. Шмакова та директора 
заводу В. Д. Линьова, при допомо
зі начальника комплексу будів
ництва В. С. Кабіна та начальника 
виробництва тресту «Запоріжмста- 
лургмонтаж» В. Г. Гордона за три 
дні монтажники створили додатко
ву лінію транспортування огарку.

Нова лінія дозволила колективу 
плавильного цеху стати до роботи. 
Біля трубчастих печей відзначились 
зміни, якими керували старші майст
ри ІО. В. Полетаева та В. Я. Бі- 
лорєзов В дні розпалення і пуску 
прикладом для всіх був секретар 
комсомольського бюро плавильного 
цеху Віктор Ковальчук, який не по
кинув зміни доти, доки не наладив 
форсунку на задании режим.

В. ГОЛОВАЧ, 
начальник відділення плавильно
го цеху, керівник корпункту «Мо
лодого комунара».

ВЧАТЬСЯ 
МАЙБУТНІ 
МАЙСТРИ

ф ОЦІНКА ЗНАНЬ
ПЛАВИЛЬНИКІВ — 
«ВІДМІННО»

Все ближче день, коли кра
їна одержить перший радян
ський промисловий фероні
кель. Щодня нові й нозі об'єк
ти ГІобузького нікелееого за
воду здаються на випробуван
ня. Щоб процес освоєння ви
робництва пройшов вдало і 
своєчасно, потрібні кваліфіко
вані кадри. Робітниками ос
новних професій завод уком
плектовано, більшість же на
бирається із вчорашніх буді- 
еельників.

Згідно плану підготовки і 
підвищення кваліфікації необ
хідно було підготувати 645 
робітників ведучих професій: 
плавильників, конверторників, 
водіїв, машиністів і помічників 
машиністів екскаваторів, по
мічників машиністів теплово
зів. Заняття проводились з уч
бово-курсовому комбінаті. Ви
кладали інженери, котрі ма
ють досвід роботи та викла

дання, а для проходження ви
робничої практики, робітники 
їздили на діючі підприємства. 
Ми одержали характеристики, 
з яких видно, що посланці за
веду зарекомендували себе на 
цих підприємствах як грамот
ні, працьовиті, здатні плавити 
метал. Це комсомолець Воло
димир Щайда, комуніст Олек
сандр Запорожець, Олександр 
Саєнко та інші.

Ідуть екзамени. Майбутні ме
талурги показують високий рі
вень знань. В групі плавильни
ків, де викладав начальник 
відділення електричних та 
трубчастих печей В. П. Голо
вач, більшість курсантів здала 
екзамени на «відмінно».

Однак служба головного 
енергетика укомплектована ще 
дуже погано. Мало газовників, 
зовсім немає газорятівників. 
Начальники цехів, служб та 
дільниць повинні взяти найак
тивнішу участь з підготовці ка
дрів для своїх служб. Допомо
же їм в цьому учбово-курсо
вий комбінат — школа майст
рів феронікелю.

Ми чекаємо допомоги від 
комсомольських активістів ком
бінату. Адже підбір і розста
новка кадрів, турбота про під
вищення кваліфікації молодих 
виробничників — це теж спра
ва комсомольська. Комітет 
безперечно знає сповна адіб- 
ності кожного юнака і дівчи
ни і, звісно, може підібрати 
людей, які потім працювати
муть на тих ділянках виробни
цтва, де ще не повністю уком
плектовані кадри.

О. КУЛИКОВА, 
начальник учбово-курсово
го комбінату.
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JT А Південному Сході 
нашої Батьківщини 

в межиріччі Сир-Дар’ї 
розкину- 

заселе- 
Радянсь- 

Азії —«

і Аму-Дар’ї 
лась найбільш 
на республіка 
кої Середньої 
Узбекистан.

Сьогодні ми 
даємо, як жнзе і пра
цює молодь однієї з 
областей республіки — 
Ферганської. Сторінку 
для «Молодого кому
нара» підготували пра-

УЗБЕЦЬКА PCP
ТТГ РИРОДА ніби змагалася з 

бригадою. Тільки звільнили 
Ніжні рослини від кірки, якою 
вкрилась глиняста земля після 
дощу. Та пройшло два тижні, 
як налетів на рослини шкваль- 
ний вітер.. Він піднімав у по- 

<-'»ітря ціпі шматки землі, закру
чував їх у небо, закривав сон
це. Що робити? Пересівати? Та 
чи встигне визріти бавовник, 
ЧИ хватить йому сонячних днів?

— Що ж, будемо пересіва
ти, — прийняла рішення брига
дир Максуда Фазилова. ! ком
сомольці вивели в поле посів
ні агрегати.

ЕСТ АФ
ФЕРГАНИ

Велике терпіння потрібно, ма
ти для того, щоб довести жор
стокій природі Середньої Азії, 
що людина здатна її підкори
ти. І не тільки терпіння — по
трібні знання, мужність, напо
легливість. Півмісяця минуло 
після битви з першим урага
ном, як налетів другий. І зно
ву комсомольці боролись з 
ним. Був і третій ураган. Та есе 
одно бригада умільців відво
ювала бавовник, виростила на 
кожному гектарі 30-ти цент- 
нерний урожай. І це на тій 
землі, котра їхнім дідам ледь 
приносила по 13—15 центне
рів.

Звичайно, багато шо змінилось. 
Прийшла вода, трактори, нові сор
ти бавовнику. Та головне — зміни
лась людина. В цих хлопцях 1 дів
чатах з колгоспу Імені Леніна Уз- 
бекистансі.кого району дук батьків, 
які в 1939 році, захоплені патріо
тичним рухом, вийшли з кетменя
ми І, працюючи небаченими тем
пами, за 40 днів проклали безвод- 
пнм стеном 270-кілометровий шлях 
Великого Ферганського каналу.

В характері Максудахоп Фазило- 
вої, яку комсомольці обрали своїм 
ватажком за розум, знання, міц
ність духу — риси характеру Нур- 
хоя Ю.ідашходжаєвої. 17-рІчної 
маргиланки, яка сміливо зірвала 
паранджу, чим кинула виклик ре
акційному минулому, що душило 
жінку, засудило її на вічне раб-

сільськогосподарських 
інтернаціональні сту-

виховаяня 
політично 

», ф’ЗИЧНО і 
здорово". Людини,

500 комсомольців 
комбінату взяян 
по достроковому 
річних завдань, 

з них працюють п

ВАХТА ВИСОКОЇ НАПРУГИ

Фото В. ТАРАСОВА.

вші Валентина Воровнсва, Ма
рій Гофман та багато Інших 
вже рапортували про виконання 
річного плану. Це їхній внесок 
у виконання завдань, постав
лених XXIV з'їздом КПРС пе
ред молоддю країни.

Близько 
текстильного 
зобов’язання 
яаверщенню 
Майже ЗЛО _ .......... г _ ____  -
рахунок наступного року. Ткалі 
Валентина Лбдулагпа, прядиль-

т,г«-<„л няГіічжан — голова колгоспу «Ленінізм» Ахунбаїпськоіо району. Па чо- 
1 -—о—«» ’«‘р. 5І-

й>н’“фІто“иддій ”лтаГ“нлбідж*н, тлхір. лдх'лм тлшпуллтові.
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розпові-

НАРОДЖЕННЯ
ДРУЖБИ

ПРИ- 
АРТИС- 
БЛВОВ- 
ОБЛАС-

цівники обласної газе
ти «ФЕРГАНСЬКА 
ПРАВДА» І. ШВАРЦ
МАН, В. СТЕПАНОВ, 
В. ТАРАСОВ, Т. ШАМ- 
ШАРОВ.

стпо. Нурхон була по-звірячому 
убита. Але її приклад запали» усіх 
жінок Узбекистану, навчив їх смі
ливості, прагненню до рівних з чо
ловіком прав на труд, навчання, 
громадську діяльність.

Сьогоднішнім комсомоль
цям Фергани дістапась у спад
щину революційна слава бать
ків, і цю славу молодь, як се
ла так і міста, несе з гідніс
тю. Більше двохсот комсо
мольсько-молодіжних бавоа- 
новирощувальних бригад об
ласті включились у змагання 
за те, щоб зібрати вагомий 
урожай і виконати зобов'язан
ня на честь 50-річчя утворен
ня СРСР. А 47 бригад виріши

ли зібрати по 40 центнерів 
сирцю з кожного гектара.

Сміливість планів характер
на і для комсомолі! промисло
вих підприємств. Молодіжні 
бригади І. Аббасоза та М. Ак- 
медова працюють — одна на 
нафтопереробному заводі в 
Фергані, друга — на шовко
комбінаті о Маргилані. У обох 
бригад один почерк: висока 
якість продукції, перевиконан
ня змінних завдань.

Цього року 65 тисяч юнаків 
і дівчат Фергани беруть участь 
у змаганні «П’ятирічці — удар
ний труд, майстерність і по
шук молодих!;». 4500 комсо
мольців — ударники комуніс
тичної праці.

Широка географія соціаліс
тичного змагання. Так, тек
стильники Фергани змагають
ся з колегами м. Іванова, ком
сомольці Кубинського району 
— з комсомольцями Кіроз- 
ського заводу в Ленінграді. 
Найтісніші зв’язки ми підтри
муємо із спорідненими під
приємствами РРФСР, Українсь
кої, Білоруської, Киргизької, 
Таджицької PCP. Тісні і наукові 
контакти. Молоді біологи і ма-

ЧАСТО 
ЇЗДЯТЬ 
ТИ ДО 
нярів 
ТІ.

НА ФОТО: 
К. ЮСУПОВ, 
С. МАМАТОВ І 
P. H А Р И М О В 
ВИСТУПЛЮ т ь 
11ЕРСД ЗБИ
РАЛЬНИКА М И 
БАВОВНИ РАД
ГОСПУ «БЕШЛ- 
РИК».

Фото
Т. Шамшарова.

тематики Фергани нещодазно 
провели у себе вдома всесо
юзні наукові конференції. 
Гостинність Фергани знайома і 
молодим людям з усіх рес
публік — студентам нашого 
політехнічного, двох педаго
гічних інститутів і 19 техніку
мів. На цих базах створено на
укові центри, де дослідження 
проводяться на самому висо
кому рівні. У Фергані, до ос
вічена людина до революції 
була надзвичайною рідкістю, 
зараз готують кандидатів наук 
для дослідницьких центрів 
Середньої Азії і Казахстану.

Значні успіх» Фергани і в галу
зі культури. Тут розмістилися май
стерні художнього фонду СРСР, 
трн професіональних і кілька на
родних театрів, 5 тисяч трудіочикіп 
беруть участь у художній' самоді
яльності. Наші самодіяльні артисти 
побували нещодавно в Че.хослзвач- 
чині, Ірані, Афганістані, Іраку. Мо
лодіжний ансамбль Маргнлансько- 
го шовкокомбінату виступав у міс
течку космонавтів, а також у Ряза
ні, Ульяновську та інших містах 
РРФСР. Фергана стала місцем 
відкритого республіканського кіно
фестивалю.

У Фергану багатьох люд эй 
притягує не тільки особливий 
трудовий ритм, молоде кипін
ня життя, а й надзвичайно ін
тернаціональний склад насе
лення. Тут можна почути мову 
представника будь-якої рес
публіки С.РСР. Цей клімат ін
тернаціоналізму всіляко під
тримується комсомолом. В об
ласті 223 клуби інтернаціо
нальної дружби, які ведуть ба
гаторічне листування з такими 
ж клубами в багатьох містах 
республік Середньої Азії і Ка
захстану.

В традиціях ферганського 
комсомолу — походи місцями 
бойової і трудової слави бать
ків, агітпробіги, виїзди міських 
агіткультбригад на поля з пе
ріод 
робіт, 
дентські загони, що працюють 
на комсомольських будовах та 
багато іншого. Мета цієї робо
ти — комуністичне 
мелодої людини, 
зрілої, працьовитої, 
морально 
яка бачить перед собою кон
кретну мету — будівництво 
комуністичного суспільства.

І. ШВАРЦМАН.

Здається зовсім недавно делегація Кубинських комсо
мольців, яку очолював перший секретар райкому ЛКСМ 
Узбекистану М. Джайяаков, здійснила поїздку місцями бо
йової слави своїх земляків. Побували юнаки і дівчата я? 
Москві, в Лекінгр-адІ, в Смоленську, Орлі, Севастополі, Кер
чі і Сімферополі. Зібрано багатий фактичний матеріал, але 
особливо молодь цікавили розповіді про те, як захищали 
Батьківщину три кувипці, три Герої Радянського Союзу 
Федір Матвеев, Мухітдін Умуритдінов, Муйдін Хасанов.

Тепла зустріч відбулась у Керчі. Свято бережуть в цьому 
приморському місті пам'ять про Муйдіпа Хасанова. Ім’я 
його золотом вирізьблене на обеліску Слави, що па горі 
Мітридат. Кувинці оглянули місто, краще взнали його істо
рію. Тоді і! зародилась у них дружба з комсомольцями 
Керчі.

А нещодавно юнаки і дівчата з чорноморського міста 
побували в гостях у кувиїшів. Зустріли їх як братів. Де
легація молоді Керчі (її сколював член міськкому комсомо
лу М. Комаров) побувала п школі № 2, де вчився Муи- 
діїг Хасанов, в колгоспах «Комунізм», імені Енгельса, Ка- 
ліпіна. І всюди юнаків та дівчат зустрічали квітами, міц
ними потисками рук, і ’звичайпо, частували смачними ісу- 
піінськимп гранатами. В. СТЕПАНОВ.

ДЕВІЗ ВІСІМНАДЦЯТИ
сП’ятирічці — труд, майстерність і пошук молодих?» 
під таким девізом трудяться комсомольці Алтиарик- 

ського району. Тут 18 комсомольсько-молодіжних бавов
нозбиральних бригад. Всі вони успішно викопали річ
ний план заготівель бавовни. Особливого успіху домог
лись бригади Мадаміна Файзпматопй Із колгоспу імені 
XXII партз’їзду і Матлуби Ташпулатової із колгоспу 
«Комсомол». З кожного гектара державі продано по 
ЗО центнерів сирцю. Успіх прийшов не випадково. Моло- • 
ді майстри «білого золота» механізували майже всі 
процеси вирощення бавовни, Лише в бригаді 'Гдшпула- 
тової план машинного збирання виконано па 200 про
центів. •
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і її АПРИКІНЦІ минулого ро- 
1 ку а колгоспі «Россия» Но-
І воукраїнського району спалах- 
І нув факел фестивалю самоді- 
I яльного мистецтва присвяченого
І 50-річчю утворення СРСР. На

оглядів художньої самодіяльнос- 
ті вибороли право участі в тре
тьому турі фестивалю самоді
яльного мистецтва. Творче зма
гання продовжуватимуть 52 хо
рових колективи, 92 вокальних

ПІСНЯ 
БРАТЕРСТВА

11 листопада розпочався III тур обласного 
фестивалю самодіяльного мистецтва, присвяче
ного 50-річчю утворення СРСР.

сільських сценах, в робітничих і 
профспілкових клубах, в містах 
і районах орденоносної Кірово- 
градщнни почалось своєрідне 
творче змагання серед самоді
яльних митців. В ньому взяли 
участь понад 6 тисяч колекти
вів художньої самодіяльності, в 
яких згуртовано більше ста ти
сяч аматорів. Під час першого 
і другого турів народились нові 
хорові і танцювальні колективи. 
В колгоспах, робітничих Будин
ках культури створено оркестри 
народних інструментів, вокальні 
ансамблі, з’явились нові імена 
співаків, музикантів. На підне
сенні творчість самодіяльв п х 
митців в Новоукраїнському, 
Олександрійському, ' Олександ- 
рівському, ІІовоархангельсько- 
му районах, в містах Олександ
рії, Світловодську, Кіровограді. 
Переможці районних та міських

ансадтблі, 14 духових оркестрів, 
41 танцювальний колектив, 52 
агіткультбригадн, 100 співаків- 
солістів.

Ввечері 11 листопада почались 
конкурсні виступи учасників ху
дожньої самодіяльності з міст 
і районів області. У філармонії 
першим представляв свою програ
му хор колгоспу «Росія» Новоук- 
раїнського району. В його репер
туарі — твори радянських ком
позиторів, російські, українські 
народні пісні. Право участі в 
обласному фестивалі також ви
боров жіночий вокальний ан
самбль, солісти Тетяна Бист- 
рецька, Катерина Спориш з цьо
го колгоспу. Дебютував чолові
чий вокальний ансамбль авто- 
підприємства № 10041 під керів
ництвом Д. В а луди. З Доливсь- 
кого району па сцену вийшли

Квіти — до пам’ятнина Іллічу.
Фото А. БУДУЛАІЬЄВА.

хор клубу цукрозаводу, хор-лан- 
ка Іванівського сільського Бу
динку культури, жіночий вокаль
ний ансамбль «Чарівниця» цук
розаводу, кращі солісти само
діяльних колективів.

Фестиваль продовжується. До 
21 листопада триватимуть кон
курси за жанрами. 26 листопада 
відбудеться заключний концерт 
лауреатів фестивалю.

М. ВІНЦЕВИЙ.

ВИСОКА НАСИЧЕНІСТЬ —
ІОКАЗНИК ОРГАНІЗАЦІЇ '

А СІНЬ — пора вернісажів. Не помп- 
V мула вона і нашого степового міста. 
Напередодні свята 7ут відкрились зра
зу дві виставки: робіт самодіяльних 
авторів та творів кіровоірадських мит
ців.

Виставка робіт кіровоірацських ху
дожників, про яку піде мова, присвя
чена 50-річчю утворення СРСР. За об
сягом вона невелика. Можливо, однією 
з причин тому — мала експозиційна 
площа художнього салону. Проте 
кількість рооіт ніколи ве була основ
ним критерієм для оцінки виставки. 
Значимість тематики, художня довер
шеність — ось ті компоненти, а яких 
складається її вагомість. В цьому від
ношенні нова виставка значно виграє. 
Про те свідчить не тільки враження 
після знайомства з роботами, а й те, 
що кілька з представлених творів ек
спонувались до цього у місті Києві.

Робота Б. ВІнтенка «Хліб» уже зна
йома глядачам. 1 все ж, без неї ек
спозиція здавалась би неповною. Хліб, 
оспіваний народом, виплеканні) його 
руками, заквітчаний рушниками. В 
ньому — і .іаш достаток, І наполегли
ва праця хліборобів.

Картина ВІнтенка пісенна у самій 
своїй суті, глибоко змістовна. І коли 
говорити про органічне поєднання 
форми і змісту у художньому творі, 
то за приклад можна взяти саме ию 
роботу.

Значно збільшилась на цьогорічній 
виставці питома вага портрета. Тут 
представлені портрети свинаря С. Вс- 
лежнна і Героя Соціалістичної Праці 
Л. Скрипник (автор Б. Вінтеико), Ге
роя Соціалістичної Прані Л. Дейнеко і 
електрозварювальиика Прялка (М. Бон
даренко), курсанта І. Чолокова (Л. Бон
дар) та ін. На зміну статичному порт-

ГЕРОЇ • з ювілейної виставки
РОБІТ КІРОВОГРАДСЬКИХ 
ХУДОЖНИКІВ

ЛЮДИ ВІД ЗЕМЛІ
рсту прийшли такі роботи, в які при
внесено елемент жанру, що дало змо
гу авторам показати своїх героїв у 
дії («Серед людей» В. Федорова», «В 
нічному пошуці» Б. ВІнтенка). Спов
нений теплоти і ніжності портрет Галі 
Гармаш, виконаний М. Бондаренком.

Дві роботи — «Чонівець» Б. Дома- 
шипа* І «У батька» М. Падєждіна. 
Обидві картини вдало скомпоновані, 
цікаво вирішені в кольорі. При озна
йомленні э першою («Чонівець») гля
дач прилучається до суворої героїки 
років громадянської війни. Полотно 
М. Надеждіиа, навпаки, відтворює 
картину сьогоденного життя, сповнене 
мудрої поваги до буденної людської 
праці.

Творча вдача названих художників 
все ж не заповнила прогалини, яка 
вже не перший рік спостерігається на 
наших обласних виставках. Не зрозумі
ле побоювання місцевих художників 
щодо роботи над тематичними полот
нами, Хоч їх майстерність уже вирос
ла до того, щоб вирішувати складні 
завдання. Це підтверджують картини 
названих авторів, а також А. Пунгіна, 
В. Тартаковера та інших.

Кругла скульптура представлена ро
ботами Б. Макаренка — бюст В. І. Ле
ніна, правдивий і переконливий образ 
вождя, та портрет робітника. Звергає 
на себе увагу рельєфний портрет О. В. 
Гіталова, виконаний В. Самойлемком. 
Знайшов на виставці місце і такий 
жанр, як театральний живопис. Два 
ескізи до спектаклів Кіровоградського 
обласного драматичного театру ім. 
Кропивницького запропонував худож
ник М. Добролех:а.

Не можна обійти увагою чеканку 
С. НІколснка з Олександрії («Клят
ва», «Ікари землі», «Червона троян
да») та чудові вироби з кераміки та 
фаянсу В. Бссєдіна, М. Ущиповсько- 
го, Л. Куйдн.

Виставка справляє хороше враження 
і відповідає своєму призначенню — 
звіту митців перед ювілеєм. Експоно
вані на пій твори сповнюють нас на
дією на подальшу зустріч з цікавими 
задумами кіровоградських художників, 
втіленими у художніх образах.

Б. КУМАНСЬКИИ.
м. Кіровоград.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК. 14 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
— Новини. (М). 9.45 — Для 
школярів. «Вогнище». (М).
10.15 — Художній фільм «До-
рої и бувають різні». (М). 
11.45 — «П’ятирічка, рік дру
гий». (М), 12.13 — Концерт 
Держанного академічного ро
сійського народного хору Іме
ні П'ятницького. (М). ів.іо — 
«Життя бджолиної сім’ї». 
Навчальна передача із зооло
гії. (М). 16.30 — «Наука —
сільському господарству». 
(М). 17.00 — «На головних на
прямках п'ятирічки*. (Херсон).
47.15 — Фільм-кошіерт «Чер-

вона ромашка». (К). 17.30 — 
• Друг і порадник пропаганди
стів». (К). 13.00 — Телефільм. 
(Кіровоград). 15.20 — «Зерна 
досвіду». (Кіровоград). 18.30
— Інформаційна програма
«Вісті». (К). 19.00 — «Між
народна панорама». (М). 19.35
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «ПІросмяні». 
(М). 21.00 — Програма «Час», 
(ЛІ). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Алло, ми шукаємо 
таланти». (М). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телсвісті. (К). 11.15 — Теле
фільм «Прелюдія». (К). 11.35
— «Шкільний екран». Росій
ська література для учнів 10 
класу. (К). 17.00 — «Об’єк
тив». Передача для фотолю
бителів. (М). 17.30 — Для
школярів. Концерт. (М). 18.00
— Новини. (ЛІ). 18.10 — «Ле
нінський університет МІЛЬЙО
НІВ». (М). 18.40 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «Умі
лі РУКИ». (М). 19.00 — Кольо-

рове телебачення. «Зворотня 
адреса». Спектакль. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 - «Палітра» (К). 22.10
— «Крокуй з нами, пісне». 
Концерт. (К). 22.50 — Вечірні 
новини. (К).

СЕРЕДА, 15 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.55 — 
Новини. (М). 9.15 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний 
художній фільм «Ось моє се
ло». Перша серія. (ЛІ). 11.30
— Теленарис «Передпускові
дві Курска». (ЛІ). 12.00 —
«Представляємо — лауреа
ти...» (ЛІ). 15.45 — «Бесіди
про спорт». (М). 16.25 — «На
ука сьогодні». Науково-попу
лярна програма. (ЛІ). 17.00 — 
Кольорове телебачення. Для 
школярів. «У кожному ма
люнку — сонце». (М). 17.30 — 
«Союз непорушний». Бурят
ська ЛРСР. (ЛІ). 18.00 —
Фільм-коицерт «На крилах 
юності». (К). 18.30 — <Кіро- 
воградщнна спортивна». (Кі-

ровоград). 19.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат 
СРСР з хокея. ЦСКЛ — «Ди
намо». (М). 21.15 — Концерт 
майстрів мистецтв. (М). 23.15
— Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телсвісті. (К). 11.15 — Теле
фільм «Пошук». (К). 11.35 — 
«Шкільний екран». Історія 
для учнів 5 класу. (К). 17.00
— «Піонерський театр-50»,
(Донецьк). 17.40 — Мульт
фільм «Гидке каченя». (К). 
18.00 — Повний. (М). 18.10 — 
«Російські мелодії». Концерт. 
(М). 18.30 — На запитання
телеглядачів відповідає полі
тичний оглядач газети «Прав
да» Ю. Жуков. (ЛІ). 19.0(1 — 
Програма «Час», (М). 19.30 — 
«Музичне мистецтво народів 
СРСР». Концерт. В перерві — 
«На добраніч, діти!» (К). 21.00
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 21.30 — Кінофес
тиваль, присвячений 50-річчю 
утворення СРСР. Художній 
фільм «Поема про море».(К).

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛНСМу, г. Кировоград,

316050 ГСП, Кіровоград-50, вуя. Лунзчарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та Інших відділів — 2-45-36,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліііки, 2,

БК 05231 , Індекс 61187, Зам. № 11030. Тираж 56 000,

Наближається до завер
шення передплатна кам
панія. До кінця цієї важ
ливої політичної роботи 
залишилося, по суті, де
сять днів. Результати пе
редплати на молодіжні ви
дання говорять при те, що 
протягом цього невели
кого відрізку часу коміте
там комсомолу належите 
зробити дуже і дуже бага
то. Окремим комітетам, 
на жаль, мабуть, і невдас- 
ться наздогнати згаяне.

Напрошується питання: 
з якою ж серйозністю пі
дійшли до справи перед
плати на молодіжні зи- 
дання, зокрема обласну 
газету «Молодий кому
нар» Кіровоградський, 
Олександрійський, Зна- 
м'янський, Світловодський 
міськкоми, Олександрій
ський, Бобринецький, Ус- 
тинівський, Гайворонський 
райкоми ЛКСМУ, коли 
комсомольці та молодь 
міст і районів перед
платили трохи більше по
ловини кількості ек
земплярів газети, що її 
зобов’язалися передпла
тити міські та районні ор
ганізації? До рівня мину
лого року кіровоградцям 
треба добирати 4913 ек
земплярів, олександрій- 
цям — 1344, бід 300 до 
600 — знам’янцям, мало- 
висківцям, бобринчанам.

Особливо тривожне станови
ще з передплатою в Бобри- 
нецькому районі, де вона 
зменшується з кожним роком, 
в місті Кіровограді. Як вияв
ляється, в Інститутах га де
яких технікумах обласного 
центру передплата в первин
них організаціях тільки рот-

почалася. В ньому «відзначив
ся» Інститут сільськогоспо
дарського м ашииобу дування, 
де насиченість обласною газе
тою обіцяє бути дуже неза
видною.

Комітети комсомолу, МІСЬКІ 
та районні відділи (агентства) 
«Союздруку» одержали яскра
ві матеріали по пропаганді 
молодіжного видання, але во
ни, очевидно, в більшості ви
падків, не дійшли до основ
ної, маси комсомольців і МО
ЛОДІ, >

Певна організаторська 
робота, яку провели Но- 
вомиргородський, Петріз- 
ський, Компаніївський та 
Добровеличківський рай
коми комсомолу, дала 
одразу конкретну віддачу. 
Тут уже наближаються до 
виконання своїх зобов'я
зань по передплаті. Раду
ють справи у комсомоль- й 
ців і молоді Петрівського ? 
району, де за 10 днів Пб-М 
редплачено понад 200 ек- Ч 
земплярів. Останніми І 
днями непогані темпи у о 
світловодців, маловисків» Ц 
ців, знам’янців, але ЇМ І 
треба іце багато зробити, и 
щоб вийти хоча б на рі
вень минулого року.

Кожен день, що зали
шився, слід використати 
сповна у пропаганді се
ред комсомольців і молоді а 
молодіжних видань, зро- І 
бити все, щоб не було в 
комсомольця, молодої Я 
людини, які б не перед- й 
платили одного-двох мо- в 
лодіжних видань. Висока Я 
насиченість пресою —> не й 
лише показник організа- к 
торської роботи комітетів II 
комсомолу, а й міцна .. 
опора в проведенні ви- | 
ховної роботи серед МО
ЛОДІ.

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ НА ГАЗЕТУ, 
«МОЛОДИИ КОМУНАР»
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Нетрівськнй - . - . 1100 1052 95.0 4-32
Новомиргородськнй 2600 2239 86.1 —106
Компаніївський 1300 1103 84,8 —197
Добровеличківський 2500 2095 83,8 -310
Вільшанський 1100 883 80,3 -233 .
Ульяновський 1700 1350 79,4 4-29
Олександрійський 2700 2140 79.2 —360
Зном'янський 3500 2744 78,4 -637
Новоукраїнсьннй 2500 1951 78,0 -272
Кіровоградський 1500 1167 77.8 —105
Онуфріївський J 300 992 70,5 —203
Ліаловисківський 2400 1700 73.7 -554
Новоархангельський 2500 1715 G8.0 —267
Голованівськнй 1900 1256 60,1 =>277
Новгородківський 1400 913 65,2 —185
Олсксаидрівський 2200 1128 61.9 —285
Бобринецький 2700 1597 59.1 -403
Долннський 2500 1457 58.3 — 28
м. Кіровоград 15000 С500 56,7 -4913
Гайворонський 2200 J246 56,6 —324
Устинівськпй 1100 593 53,9 —272
Олександрія 6000 3157 62,0 -1344
Світловодський 4060 2015 50,1 -390

ЮНАКИ I ДІВЧАТА!
Якщо ви ще не передплатили па 1973 рік 

свою обласну молодіжну газету «Молодий кому
нар», або якусь іншу газету чи журнал — поспі
шіть зробити це найближчим часом. Пам’ятайте, 
останній строк передплати на 1973 рік минає 
25 листопада. г

Передбачені видання після вказаного строку 
одержуватимуть передплатники з лютого 1 на
ступних місяців 1973 року.

ОБЛАСНЕ АГЕНТСТВО «СОІОЗДРУК».

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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