
ПОСЛАНЦІ влнсм
В ЧССР

ПРАГА, 1 грудня. Молодь Праги урочисто зустріло 
поїзд дружби радянських комсомольців.

Другий поїзд з посланцями радянської молоді прибув 
у прикордонне місто Чіерна-над-Тисою.

Серед посланців ВЛНСМ, які приїхали в ЧССР у зв’яз

ку з місячником чехословацько-радянської дружби, 
який проходить по всій країні, — молоді передовики 
виробництва, кращі робітники, колгоспники, студенти, 
артисти, спортсмени.

(ТАРС).

І ОРГАНІЗАТОР
РОБСІЛЬКОР
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Збори вступним словом відкрив заві
дуючий відділом пропаганди і агітації 
обкому Компартії України І. П. Оліфі- 
ренко.

Під гучні оплески учасники зборів об
рали почесну президію а складі Полит
бюро ЦК КПРС.

З доповіддю «Дальший розвиток роб
сількорівського руху — дійовий засіб 
мобілізації трудящих на успішне вико
нання завдань комуністичного будів
ництва» виступив секретар обкому КП 
України Ф. П. Дзядух.

В обговоренні доповіді взяли участь 
секретар пврторганізації колгоспу «Ук
раїна» Кіровоградського району М. Ф. 
Горбунов, економіст колгоспу «За кому
нізм» Вільшанського району, сількор га
зети «Ленінська зоря» М. І. Бесараб, ре
дактор новомиргсродської районної га
зети «Червона зірка» Д. Д. Баша, редак
тор стінгазети колгоспу «Заповіт Леніна» 
Маловисківського району Р. О. Пиль- 
ненька, секретар Долинського райкому 
партії І. А. Супрун, слюсар механоскла
дального цеху № 2 заводу «Червона 
зірка» О. О. Кошурко, редактор сб-

ласко? газети «Кіровоградська правда» 
А. П. Мостовий, заступник редактора 
щоденної стінгазети «Тяговик» Знам’як- 
ського локомотивного депо В. Д. Хов- 
ренко, голова обласного комітету по 
телебаченню і радіомовленню Ю. Д. Мо
торний, редактор ульяновської районної 
газети «Ленінець» Б. 6. Волошин.

Із заключною промовою на зборах 
виступив секретар обкому партії Ф. П, 
Дзядух.

Учасники зборів прийняли звернення 
до всіх робсількорів області,

Одностайно було прийнято вітальні 
листи на адресу ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів 
СРСР, ЦК Компартії України, Президії 
Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів 
УРСР.

Великій групі робсількорівського акти
ву було вручено грамоти обкому Ком
партії України, обкому ЛКСМУ та облас
ного відділення Спілки журналістів 
УРСР. Серед нагороджених — робсіль- 
кори обласної молодіжної газети бри
гадир тракторної бригади колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоархангельського ра-

йону, лауреат премії 
Ленінського комсо
молу, Герой Соціалі
стичної Праці В. І.
Моторний, доярка 
Несватківського від
ділку радгоспу Дру
гого імені Петров-
ського цукрокомбінату Олександрівсько- 
го району, володарка призу «Молодого 
комунара» «Першій тритисячний! Кіро 
воградщини» Ольга Козаченко, бригади
ри комсомольсько-молодіжних трактор
них бригад колгоспу «Жовтень» Ново- 
миргородського району Василь Лузанів- 
ський та колгоспу імені Ульянова Улья
новського району Анатолій Харкавий, 
студент Кіровоградського педінституїу 
Анатолій Ковирьов, бригадир комсо
мольсько-молодіжної бригади першого 
механоскладального цеху заводу «Чер
вона зіркз» Віктор Недопас та інші.

(Матеріали про нараду див. на 2-й стор.)

І

1 грудня в Будинку політосеіти обко
му Компартії України відбулися збери 
активу робсількорів області, присаячені 
50-річчю робсількорівського руху.

РОЗМОВА МІЖ АКТИВІ
СТАМИ ПРЕС11 ПРОДОВ
ЖУВАЛАСЯ 1 ПІСЛЯ НАРА
ДИ. ВОНА ТОЧИЛАСЯ МІЖ 
СІЛЬКОРАМИ РАЙОННИХ 
ГАЗЕТ. ЖУРНАЛІСТАМИ, 
ЧЛЕНАМИ КОРЕСПОН
ДЕНТСЬКИХ ПУНКТІВ «МО
ЛОДОГО КОМУНАРА».

На знімку (зліва направо): 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара» вчи
телька Люшневатської вось
мирічної школи Гояопаніпсь- 
кого району Лідія КУЧМА- 
ГРА, працівник заводського 
радіомовлення Алла ОЛІЙ
НИК (завод «Червона зір
ка»), медпрацівник з села 
Плосько-Забузьке Вільшан
ського району Едуарда САР
НИ ЦЬКА, громадський корес
пондент «Молодого комуна
ра» Микола ЛИТВИНОВ та 
редактор Вільшанської район
ної газетя «Ленінська зоря» 
Віктор ВОВЧЕНКО; зліва — 
в залі засідань.

Фото В. КдВПАКА.

м№ ЇІІЗІ

МЕТА ДОСЯГАЄТЬСЯ
ЩЕ КОЛИ НАШІ ДОЯРКИ БРАЛИ 

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
НА НИНІШНІЙ РІК, ДІВЧАТА З 
комсомольсько - МОЛОДІЖНОГО 
КОЛЕКТИВУ, ОЧОЛЮВАНОГО ГРУП* 
КОМСОРГОМ ЛЮБОЮ УЛЬЯНОВОІО, 
ВИРІШИЛИ: «ВІЗЬМЕМО ТРИТИ
СЯЧНИЙ РУБІЖІ». І ЗОБОВ’ЯЗАЛИ
СЯ НАДОЇТИ ПО 3300 КІЛОГРАМІВ 
МОЛОКА НА КОЖНУ КОРОВУ.

В ПРАЦІ
Про свою мету дівчата не забу

вали ані на день, Працювали на
полегливо і з вогником. І ось ре
зультат: нині середні надої на ко
рову вже становлять 3416 кілогра
мів молока!

Надія Бацюк та Любов Ульянова 
очолюють соціалістичне змагання

молодих доярок району. Надія 
надоїла 4104 кілограма молока від 
корови, Любов — 3389. Результа
ти їхньої праці чудово доводять, 
що і чотиритисячні надої — не 
межа для комсомольсько-моло
діжного колективу.

П. МУДРАК, 
секретар комсомольської ор
ганізації Ульяновського цук
рокомбінату.

звіти і 
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вирішального
Приміщення тваринницьких ферм рад

госпу «Мар’янівський» Маловисківського 
району не назвеш зразковими. Будували
ся вони добрий десяток літ тому, нині не 
так просто їх обладнати мехаиіз:..г>.

А от показники тут зразкові. Зокрема, 
тваринники Мар’янівського відділку в.же 
мають на корову 3200 кілограмів молока, 
на 200 кілограмів більше, ніж зобов’язу
валися. Досягли таких результатів зав
дяки тому, що створили в останні роки 
високоудійне стадо, забезпечили ного 
вдосталь кормами.

Хоч сьогодні, як кажуть, і не час висо
ких надоїв, а щодоби мають на корову 
більше 10 кілограмів молока. Любов 
Швидюк, Любов Пашковська, Галина 
Бордянюк — 12—13 кілограмів. Л. Шви
дюк, Л. Пашковська — досвідчені дояр
ки, їх праця відзначена орденом Трудово-' 
го Червоного прапора. Галина, хоч і ро< 
ками молода, і великим стажем не може 
похвалитися, але не відстає від своїх ко
лег. Як і вони, тримає курс на 4-тисячний 
рубіж.

Високі показники в доярок інших від
ділків радгоспу. Тож державі вже прода
но понад план третього року п’ятирічки 
3500 центнерів молока. До кінця грудня 
ця цифра зросте до 6500.

В. ЦВЯХ.
На фото: доярка Га.чнва БОРДЯНЮК.

Фото А. БУДУЛЛТЬЄВА.

Відік* «Шаіь 
комсомаїьські 
КОНФЕРЕНЦІЇ

У Дсбровеличківському 
районі. Організаційний пле
нум райкому комсомолу 
обрав першим секретарем 
І. Я Слободенка, другим —* 
В. Ф. Тихоненка, секрета« 
рем — завідуючою відділом 
учнівської молоді —- О. А. 
Турту.

У роботі конференції ВЗЯ
ЛИ участь секретарі райко
му КП України М. П. Бабен
ко, М. К. Пашолок, голова 
райвиконкому В. М. Шикітв, 
виступили перший секретар 
райкому партії А. М. Мов« 
чан та секретар обкому 
ЛКСМУ В. П. Кришевич.

У Долинському районі» 
Організаційний пленум рай
кому комсомолу обрав пер
шим секретарем В. В. Ди
кого, другим — В. Г. Мару, 
ценка, секретарем — заві
дуючою відділом учнівської 
молоді — К. Т. Чинабекову»

У роботі конференції взя
ли участь і виступили пер
ший секретар райкому пар
тії П. Л. Гідупянов, завідую
чий відділом пропаганди та 
культурно-масової роботи 
обкому комсомолу В. Д. Мі
шура,



2 стор. „М ОЛ О ЛИ Й КОМ У НАР“

Наближається до кінця, — ска- 
зав доповідач, — третій, вирі

шальний рік п'ятирічки. З радісними під
сумками закінчують ного трудящі І\іро- 
воградщини. Тільки за десять місяців 
цього року понад план реалізовано про
мислової продукції більш, ніж на 26 
мільйонів карбованців. Порівняно з від
повідним періодом минулого року про
дуктивність прані зросла на 7 процентів. 

Трудівники села виростили високий 
урожай зернових культур, організовано 
провели збирання хлібів і виконали взя
ті зобов’язання по продажу зерна дер- 

■ жаві. На заготівельні пункти від кол
госпів і радгоспів області надійшов один
мільйон 342 тисячі тонн зерна, то знач- 1 
но більше від народногосподарського 
плану.

І в усі ці досягнення внесли свій вклад 
засоби масової інформації — газети, ра
діо і телебачення, їх активісти — робіг- 

. ничі та сільські кореспонденти. Сьогодні 
в їх рядах налічується близько 6,5 тисячі 
чоловік. Це та велика сила, спираючись 
иа яку, органи преси здійснюють визна
чені Леніним її функції, як колективного 
пропагандиста, агітатора і організатора.

Найбільший інтерес у читачів виклика
ють матеріали, під якими стоять підписи 
таких активних кореспондентів, як: двічі 
Герой Соціалістичної Праці О. В. Гіта- 
лов, формувальник заводу «Червона зір
ка» В. І. Гетьманець, бригадир трактор
ної бригади колгоспу «Зоря комунізму» 
ІІовоархангельського району Герой Со
ціалістичної Праці В. І. Моторний, бри
гадир тракторної бригади колгоспу імені 
Ульянова Добровелпчківського району 
Герой Соціалістичної Праці Я. Г. Ко
жухар, заслужений садівник Герой Со
ціалістичної Праці А. і. Ігнат^ієва, бри
гадир комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади колгоспу «Жовтень» 
Новомиргородського району В. М. Лу- 
занівський і багато, багато інших.

Ми маємо немало прикладів, коли робсілько- 
ри піднімають значні загальнодержавні . 
проблеми. Наприклад, гіталовська «Ду
ма про хліб». В обговоренні цієї статті взяли 
участь близько 13 мільйонів чоловік. По ній 

І були винесені рішення багатьох партійних ко- 
■ мітетів і радянських органів.

Характерно те, що робітничі і сільські ко
респонденти не тільки повідомляють про жит
тя своїх колективів, але із знанням справи 
пишуть на різноманітні теми, даючи кваліфі
ковану оцінку подіям і явищам.

У ПРАКТИКУ обласних газет ввійшла 
організація позаштатних відділів і 

кореспондентських пунктів. В кожному 
районі, на великих підприємствах Кіро
вограда, Олександрії, Знам’янки, Свігло- 
водська, Помічної працюють робсілько- 
рівські пости.

Четвертий рік при редакції газети 
«Кіровоградська правда» і обласної ор
ганізації Спілки журналістів працює 
університет громадських кореспондентів,

філіали якого створені в ряді районів.
За десять з половиною місяців тільки 

на сторінках «Кіровоградської правди» 
виступило 1038 робітничих і сільських 
кореспондентів — па 220 чоловік більше, 
ніж за весь 1970 рік.

Позитивний досвід мають корпункти 
газет иа Побузькому нікелевому заводі, 
виробничому об’єднанні «Днігіроенерго- 
будіндусгрія», в колгоспі «Зоря комуніз
му» Новоархангельського району, на За- 
валлівському графітовому комбінаті.

«Молодий комунар», наприклад, прак
тикує створення постійних та тимчасо
вих кореспондентських пунктів. Такий 
нині діє на будівництві корпусу № 90 — 
важливому об’єкті заводу «Червона 
зірка».

Під час збирання врожаю в цьому ро
ці, як і в минулі роки, у всіх райкомах 
комсомолу були організовані комсомоль

ські штаби, які одночасно стали і корес
пондентськими пунктами «Молодого ко
мунара». Це дало можливість організу
вати і добре висвітлювати змагання мо
лодих комбайнерів на приз газети «Кра
щому молодому женцю Кіровоградщи- 
г.п», визначити молодих переможців у 
боротьбі за український мільярд.

Але щоб І далі підвищувати роль громад
ських кореспондентів, розширювати робсілько- 
рівськнй рух, необхідно постійно приділяти 
увагу робітничим І сільським кореспондентам. 
Бо як не прикро, але ця робота ще не скрізь 
відповідав тим вимога^, які пред’являються 
сьогодні до діяльності газет та інших засобів 
масової інформації.

Редакції ще мало організовують творчих 

ПРЕСИ НАШОЇ ОПОРА
З доповіді секретаря обкому 
Компартії України <!»• II. Дзядуха

зпітів, конференцій читачів, бесід за столом 
ділових зустрічей, робсількорівськнх рейдів по 
перевірці виконання планових завдань і соціа
лістичних зобов'язань.

До цьою часу не організували систе
матичного навчання робсількорів редак
ції Усгннівської, волинської, Маловис- 
ківської, Новгородківської та інших га
зет.

Слід також краще займатись практич
ним навчанням молодих робсількорів і 
юнкорів, більше надавати їм можливості 
виступати в газеті, спрямовувати їх зу
силля на вивчення проблемних питань з 
життя комсомольців і молоді. Слід зав
жди пам'ятати, що робсількори — цс не 
штатні працівники редакції. Це люди, з 
якими потрібно постійно і вміло працю
вати, тобто вчити їх, застосовувати різні 
форми залучення їх до написання корес
понденцій, уміло використовувати листи 
і матеріали, які вони надсилають.

------ 4 грудня 1973 року - 
у БАГАТЬОХ газетах мають місце 
* .факти формального ставлення до ро

боти з авторським активом. Часто вони 
не добиваються дієвості своїх виступів. 
Цим і пояснюється те, що на багато кри
тичних матеріалів редакції Бобринець- 
кої, Головаяівської, Новоархангельської 
і деяких інших газет не одержали кон
кретних відповідей від гих, кому були 
адресовані виступи.

Наприклад, голованівська газета «Комуніс
тична праця» опублікувала в першому півріччі 
більше 130 критичних матеріалів. А одержала 
всього 56 відповідей. Добровсличківська газета 
«Сільське життя» за 10 місяців опублікувала 
близько 140 таких матеріалів, а одержано ж 
всього 56 відповідей.

А скільки ще редакцій отримують формаль
них відповідей на критичні виступи газети. 
Деякі керівники замість конкретного реагуван
ня на критику займаються словесною екві
лібристикою, або просто відмовчуються. Як 
одне так інше — це зажим критики, ігнору
вання пропозицій трудящих, висловлених у 
пресі. Кілька дніп тому олександрійська міськ- 
районна газета «Ленінський прапор» рішуче 
виступила на захист свого робкора В. Д. 
Нсвгоденка із деревообробного комбінату. Ке
рівники цього підприємства замість прийняття 
заходів по критичному зауваженню робітничо
го кореспондента накинулись з нападками на 
нього. Цс, звичайно, одинокий факт, але. ду
мається, що йому треба дати принципову 
оцінку, яка послужить уроком.

Та якщо говорити про реагування на 
критичні матеріали, слід сказати, що це 
багато залежить і від наполегливості са
мих редакцій, їх уміння доводити справу 
до кінця.

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ третій, вирішальний 
рік п’ятирічки. Наш народ добився 

великих успіхів в справі дальшого роз
витку народного господарства. Але попе
реду нові ще більш складні завдання. 
Потрібно наполегливо вишукувати неви
користані резерви, підвищувати ефек
тивність виробництва, боротися за по
ліпшення якості продукції, широко за
проваджувати у виробництво найновіші 
досягнення науки й техніки, передовий 
досвід.

1 ці питання повинні бути па першому 
плані в роботі преси, радіо і телебачен
ня, .робітничих і сільських кореспонден
тів.

н——і. ■ ■IIJ-Wзм
ПЕРШИЙ секретар мі

ськкому ЛКСМУ Вік
тор Петраков у звітній до
повіді міськкому зробив 
аналіз різнобічного життя 
комсомольців міста й ра
йону за два роки, що від
діляли учасників від мину
лої конференції.

Початком розмови була 
нова ініціатива, яка наро
дилася в цьому році. Ком
сомольсько - молодіжна 
бригада верстатників цеху

ЕНТУЗІАЗМ—
МАСОВИЙ

Жіївс світла пам'ять. Повисає над притихлим за- 
лом, вкарбовує в свідомість кожного: «Занесений до 
списків комсомольської організації навічно...і 1 незри
мо сіли за стіл президії VII звітно-виборної Світловод- 
ської міської конференції Герої Радянського Союзу 
Іван Кузьмович Конько та Олексій Якович Панченко. 
Периішї з них повторив подвиг Олександра Матросо
ва. Другий лишив таке ж палаюче серце для рідного 
краю...

10 ОЖИ

№ 8 об’єднання «Дніпро- 
енергобудіндустрія» зобо
в’язалась виконати п'яти
річку до дня присвоєння 
комсомолу імені Леніна — 
за три з половиною роки. 
Віктор Максимов, бри
гадир, відзначивши, що 
на трудовому календарі 
колективу верстатників — 
листопад 1974 року, повів 
Мову про будні, про які 
можна було б сказати, як 
про зразковий ритм в ор
ганізації роботи, — при
клад для інших колекти
вів.

— Сьогодні,— підкрес
лює В, Петраков, — кіль
кість таких колективів 
зросла від 27 до 62. Проте 
число комсомольсько-мо
лодіжних має бути біль- 

тим. Тож постає на чергу 
дня те, що випускають з 
уваги робітників основних 
професій, з яких якраз і 
найдоцільніше створювати 
колективи. В об'єднан
ні «Дніпроенергобудін- 
дустрія», наприклад, немає 
комсомольсько - молодіж
ної бригади бетонників, у 
будівельному управлінні 
№ 1 тресту «Олександрія- 
важбуд» — бригади муля
рів. В автопідприємстві 
№ 10037 їх два. Хоч мог
ло б бути значно більше. 
Затягується вирішення пи
тання із створенням таких 
екіпажів на укрупненому 
автотранспортному госпо
дарстві об’єднання «Дні- 
проенергобудіндустрія».

СВІТЛОВОДСЬК

Для сільських членів 
Спілки прикладом можуть 
послужити два комсомоль
сько - молодіжні екіпажі 
комбайнерів, які очолили 
Антон Волков і Володимир 
Ласіцин в колгоспі імені 
40-річчя Жовтня. Помічни
ками в них — дев’ятиклас
ники Андрій Жуйков та 
Іван Прозоров. Перший з 
них, екіпаж Антона Волко
ва, завоював на жнивах 
вимпел міського комітету 
ЛКСМУ.
В ИСВІТЛЮВАЛИСЬ на 
** конференції питання 
масової участі в соціаліс
тичному змаганні — понад 
З тисячі трудівників бе
руть участь а трудовому 
суперництві на звання 
кращого молодого робіт-

н’ика по професії. Вітали з 
перомогою коваля голов
ного заводу виробничого 
об’єднання, члена обкому 
комсомолу Дмитра Шапо
вала, шофера автопідпри- 
ємства № 1003.7 Олександ
ра Михайленка; швею 
міськпобуткомбінату Ма
рію Доненко, токаря Дні
провського заводу твер
дих сплавів Володимира 
Дзюбу.

Девіз «Дати продукції 
більше, кращої якості, з 
найменшими затратами» 
здобув популярність і вті
люється в життя серед мо
лодих виробничників Світ- 
ловодська завдяки широ
кому впровадженню са
ме конкурсів професійної 
майстерності. Про це по
ділився досвідом секретар 
комітету комсомолу Дні
провського заводу твер
дих сплавів Анатолій Ря
боконь.

Підсумкам конкурсу в 
районі надають широкої 
гласності, цінні подарунки 
переможцям вручають на 
заводських чи цехових 
зборах. Дух ентузіазму по
єднують з практичною 
віддачею. Учасники кон
курсу токарів згаданого 
заводу допомогли, на
приклад, у виготовленні 
складних деталей.

Та не всюди прижився 
ще цей вид змагань. Не

дооцінюють його на заво
ді чистих металів імені 
50-річчя СРСР, на мебле
вій фабриці. Комітетам 
комсомолу цих підпри
ємств треба планувати й 
проводити такі, конкурси. 
Адже вони змушують ще 
раз переглянути рівень 
технічних знань, уважніше 
придивитись до робочого 
місця, інструменту. Тут 
виявляють кращих, на ко
го треба рівнятися, підні
мають авторитет людини 
праці, популяризують не
обхідні народному госпо
дарству професії.
О АЖЛИВЕ питання, на 

яке не всюди зверта
ють належну увагу — ор
ганізаційно-політичне зміц
нення комсомольських ря
дів. Як розцінити факт — 
понад 700 членів ВЛКСМ 
за звітний період постави
ли на облік комітети ком
сомолу? Відзначали на 
конференції кращі орга
нізації — Дніпровського 
заводу твердих сплавів, 
колгоспу імені Ульянова 
та інші. То як же слід 
розуміти оте «краще»? На
долужуванням за прогая
ний час? Певно ж?

Проте сувора самокри
тика, визнання власних не
доробок, хоч і не виправ
довує, все ж дає впевне
ність, що звірка допомо
же дійти до кожного ком* 

сомольця, охопити дору
ченням кожного члена 
Спілки. Цей захід має на
цілити і відповідальних 
працівників міськкому ком
сомолу, 1 активістів на по
силення вимог до роботи 
первинних ланок у комсо
молі, на утвердження без
посереднього контакту з 
кожним комсомольцем.

В роботі конференції 
взяли участь і виступили 
перший секретар обкому 
комсомолу М. Г. Гайдама
ка та перший секретар 
Світловодського міськко
му КП України А. Ф. €пі- 
фанова.

На організаційному пле
нумі МК ЛКСМУ обрано 
першим секретарем В. В. 
Петракова, другим секре
тарем —- О. І. Дзядка, 
секретарем — завідуючою 
відділом учнівської моло
ді Т. В. Бетсхтіну.

НА ФОТО: ВГОРІ — В ЗАЛІ, ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ 
ЗВІТНОЇ ДОПОВІДІ; СПРАВА ВНИЗУ - ДЕЛЕГАТИ VII 
звітно виборні світлодрдездої міської кон- 
ФЕРЕІЩЦ.
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ГГОТІІТИЧНИЙ ГАРТ ЛЮДИ, ПОДІЇ, ЧАС

У ОЖЛИВО, то зайва трата 
™ часу? 4

Так поставились спочатку моло
ді виробничники нашого госпо
дарства до організації економіч
ного гуртка. Та варто було про
вести кілька занять, як часу, відве
деного на навчання, стало не ви
стачати, щоб обговорити усі пи
тання. Тож після «дзвінка» юнаки 
й дівчата залишались в класі, 
звертались із запитаннями, диску
тували.

Минув навчальний рік. В літню пору 
мої слухачі напружено працювали, ко
жен на своїй ділянці. Настала перер
ва в навчанні. Л для пропагандиста, 
відомо, канікул немає. Потрібно було 
поповнювати знання, обдумувати мето
дику проведення наступних занять, 
зважити, що було добре, а що — нега
разд.

Вивчення економічної теорії, як 
відомо, сприяє росту творчої іні
ціативи молоді, вихованню в неї 
непримиренності до недоліків, 
безгосподарності і недисципліно
ваності. І все це у великій мірі за
лежить від якості навчання. Про
аналізувавши заняття минулого 
Р°ху( дійшов думки, що надалі 
слід наблизити навчання до пер-

шочергових завдань виробництва, 
практикувати глибокий аналіз гос
подарської діяльності колгоспу, 
більше, ніж в минулому викорис
товувати заняття для глибокого, 
творчого засвоєння рішень XXIV 
з ізду партії, висновків груднево
го (1972 р.) і квітневого (1973 р.)

радгоспах». Після лекції слухачі одер
жали практичні завдання — вивчити 
на своєму робочому місці, під чого 
залежить продуктивність праці. На на
ступному занятті юнаки іі дівчата поді
лились своїми спостереженнями і вис
новками.

— Ми, на фермі, ще не вміємо 
раціонально використовувати час, 
— зауважила зоотехнік Людмила

І ОСНОВНА ЛАНКА
РОЗПОВІДАЄ ПРОПАГАНДИСТ 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО ГУРТКА

Пленумів ЦК КПРС, досвіду засто
сування інтенсивних методів гос
подарювання.

На перший урок цього навчаль
ного року наші комсомольці при
йшли, як кажуть, у всеозброєнні і 
з чудовим настроєм. Програма на
вчання їх повністю задовольнила.

Ось ми проводили заняття за темою 
«Продуктивність праці в колгоспах і

Вдовиченко. — А від недоліків в 
організації праці, як наслідок, 
менші, ніж на те є можливості, на
дої. Порахуйте, чи густо у нас три
тисячний?

— Порівняймо врожаї наших двох 
бригад, — продовжнії водій Микола 
ВоробГюп. — У другій бригаді пін знач
но вищий. А чому? Тому, що тут швид
ко сприймають усе нове, запроваджу
ють його у себе.

— І техніку берегти слід. Ось Петре 
Ванцорнч вже більше шести рокіп пра
цює на тракторі. А він у нього завжди 
справний. Тому Й перед у змаганні ве
де, — цс про товариша — Леонід Глу- 
хов, електрик.

На чергове заняття запроси
ли відомого в районі ланкового 
по вирощуванню кукурудзи В. Г. 
Іванова. Василь Гаврилович розпо
вів, як йому вдалось виростити 
90-центнерний врожай кукурудзи.

Молодь нашого колгоспу напо
легливо вчиться господарювати 
на науковій основі. І, думаю, пере
конувати не варто, що першою 
ланкою в цьому навчанні є занят
тя в сітці комсомольської політ
освіти. Саме вона покликана стати 
дієвим фактором підвищення рів
ня господарювання, комуністич
ного виховання, розвитку творчої 
активності молоді у змаганні за 
успішне виконання завдань п’яти
річки.

г. дудник, 
пропагандист гуртка «Осно
ви економічних знань» кол
госпу імені Ульянова Доб- 
ровеличківського району.

СТЕПОВИК
У БУХТІ

СИНОП

іпрофєсіїі Багато. 
[ а ОБЄРЧ СВОЮ

МРІЄ If СТАТИ
КОНСТРУКТОРОМ?

ЇЇТТЕРЕД бібліотечними закладами, зо- 
крема бібліотеками для дітей, по

стали важливі завдання: .виховувати чи
тачів на прикладах життя видатних діячів 
партії і Радянської держави, в дусі ра
дянського патріотизму і соціалістичного 
інтернаціоналізму, формувати в них 
марксистсько-ленінський світогляд, про
буджувати їх громадську активність.

В обласній бібліотеці для дітей імені 
А. Гайдара
складені заходи 
проведенню конфе
ренції. Чільне місце 
в них посіла пропа
ганда доповіді Гене
рального секоетаря 
ЦК КПРС Л. І.‘Бреж
нєва «Про п'ятдеся
тиріччя Союзу Ра
дянських Соціаліс
тичних Республік». 
Матеріали урочисто
го засідання оформ
лені з альбом 
«Дружба народів», 
що використовує
ться при проведенні
для дітей бесід, □ яких намагаємось я 
доступній формі викласти основні поло
ження доповіді товариша Брежнєва.

Постійну увагу працівники бібліотеки при
діляють пропаганді ленінської теоретичної 
спадщини, зокрема праць Із національного пи
тання. Для учнів 7—8 класів проведено ленін
ські читання «Життя В. 1. Леніна — приклад 
для молоді».

були 
по

Питання «Ким бути?» виникає перед кожним, хто 
стає на трудовий життєвий шлях. Воно важливе, і ви
рішити його не просто. Кожний прагне стати корис
ним Батьківщині, знайти своє покликання, не поми
литись. Останнім часом у нас в країні професійній 
орієнтації приділяється все більше уваги. Щоб вірно 
вробити вибір, людина повинна якнайбільше знати 
про свою майбутню професію, чітко уявляти її специ
фіку. Мабуть, найефективнішим посібником у цьому 
важливому питанні є книга.

Одна з перших подібних праць — книга Григорія Про- 
коповича Олсксієпа «Професія — конструктор», випущена 
цього року видавництвом «Молодая гвардия». Вона нещо
давно надійшла у продаж.

Судити про роботу конструктора збоку, тим більше юна
кові або дівчині, важко, тому що вона проходить не на очах 
у всіх, як, наприклад, діяльність учителя, лікаря, а прихо
вана за стінами конструкторських бюро. Молодь краще знає 
результати праці конструкторів, їх творіння, від дитячої 
іграшки до космічних кораблів, ніж сам процес роботи, 
його особливості.

Автор книги попереджає, що не потрібно йти за 
модою, яка може збити з вірного шляху. «Саме мода 
на конструкторів, надія на легкий успіх, бажання бу
ти схожим на щасливих героїв екрану, котрим будь- 

завдання з руки, — ці фактори нерідко спонука
ють молодь «йти в конструктори». Потім приходить 
розчарування. Мрійник, що сподівався розробляти 
проекти космічних кораблів, або, скажімо, будувати 
диво-літаки, раптом виявляє, що речі, більш прості, 
на жаль, заводять його у безвихідь, приходить ~~ 
мість того, що професію обрано помилково».

Якщо ж свїт машин, механізмів і технічних 
захоплює людину настільки, що вона заради 
готова перенести всі труднощі на шляху до повного 
оволодіння професією, то, певно, юнак чи дівчина на 
вірному шляху. ‘ ‘

Книга Г. П. Олексієва написана живою, зрозумілою мовою, 
просто, але захоплююче. Так може писати тільки людина, 
яка гаряче любить свою справу, що стала метою її життя.

Автор веде невимушену розмову з читачем. В книзі глиоо- 
ко розкрито основні питання, пов'язані з діяльністю кон
структора: взаємовідносини в колективі, стосунки «старшо
го» і «молодшого» складу, коло обов’язків «головного», сво
бода творчості і стандарти, перехід від розробки одного 
проекту до іншого, спеціалізація, механізація праці, винахід
ництво, відповідальність за доручену справу, «будні І свята».

Автор звертає особливу увагу на підготовку, тобто 
па необхідність вивчення всього, шо є у вітчизняній 
І зарубіжній техніці і торкається змісту отриманого 

Завдання. «Це читання тисяч сторінок тексту, пере
гляд і вивчення сотень креслень і схем». Конструк
тор — людина високої культури. Просторове уявлен- і 
йя, інтуїція, художній смак, висока дисципліна мис
лення, вимогливе ставлення до себе, широта думки — 
не дарунок природи, а результат копіткої праці над 
собою.

'Бути активним учасником конструкторського колективу - 
Означає з дня у день виконувати все більш складну Робо*У-'* 
У конструктора немає подібних, стомлюючих Р°и^‘ таі0_ 
обставин. що звужують його творчі можливості... Пер 
М. навчатись йти в ногу о часом, «обструктор неминуче гу
бить кваліфікацію, не може якісно викопувати спою Р° У"’ 
конструктор нагадує матір, яка народила дитину і пр 
*Ув її вирощувати 1 любовно виховувати... Думка ного, п 
^таорюючясь у гігантську силу машин, приходить людні 
!'а допомогу...» •

Захоплення автора своєю професією передається 
читачам. Він турбується, щоб всі, кого захоплює 
професія конструктора, намагалися вирішити ряд ха І 
Рактерних завдань, вміщених на сторінках книги, це І 

''•.Дозволяє «пірнути В СТІІХНО технічної творчості».
Книга Г. П. Олексїєва «Професія — конструктор І 

Корисна не тільки тим, хто обирає середній або вт- 
учбовий заклад, але й тим, хто своє життя вж І 

|аязав з креслярською дошкою і мріє повністю ов - І 
’ ОДІТИ своєю професією, тим, хто ось-ось отри. - І 
^!’-то.мн і переступить поріг конструкторського 0101 <• . І 

м. ножнов,
^арший іиженер-конструктор Кіровоградського І 
ДСКБ по грунтообробних і посівних машинах.

СВ1ДО-

ідей 
ЦЬОГО

СКАЖЕМО ПРО
БРАТЕРСТВО

* *

У ТРАВНІ НЬОГО РОКУ ВИЙШЛА ПО
СТАНОВА секретаріату укрпрофрадії. 
ЦК ЛКСМУ, КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРИ УРС.Р, МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ 
УРСР, ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИ
КІВ УКРАЇНИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ З ТРАВ- 
НЯ ПО ГРУДЕНЬ 1973 РОКУ РЕСПУБЛІ
КАНСЬКОЇ ЧИТАЦЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ЧУТТЯ ЄДИНОЇ РОДИНИ», ■

паганді літератури братніх народів нашої 
країни. Цей досвід ми намагаємось ви
користати сьогодні. Проводяться тижні, 
декади, місячники літератури народів 
СРСР, кращих творів радянських пись
менників, зокрема лауреатів Ленінської 
та Державної премій, премії імені Ле
нінського комсомолу.

Зараз робота особливо активізувалась. Про
водяться бесіди про Комуністичну. партію, ін
формуємо читачів про нові надходження. Ор

ганізовуємо кннжког.і 
виставки і бібліогра
фічні огляди.

Підсумки роботи 
будуть підведені під 
час конференції 
«Чуття єдиної роди
ни». Для обговорен
ня запропоновані та
кі питання: «Навіки 
нас а одну сім’ю 
з’єднав великий Ле
нін», «В тяжкий для 
Батьківщини час до 
зброї взялися всі 
народи», «Більш, як 
півстоліття в міцно
му союзі, квітує у

дружбі радянська сім’я», «Союз Радян
ських Соціалістичних Республік — оплот 
миру на землі», «Будуємо впевнено з 
партією Леніна квітуче життя — кому
нізм».

Л. ДЕМЕЩЕНКО, 
заступник директора обласної біб
ліотеки для дітей імені А. Гайдара.

Г отуючись до 50-річчя утворення 
СРСР, бібліотека набула досвіду по про- -

ОП ЛИСТОПАДА випов- 
иОнилося 120 років з 

дня славної перемоги ро
сійської ескадри в синоп- 
ському бою. Бойові ко
раблі під командуванням 
адмірала Нахімова у ту
рецькій бухті Синоп смі
ливою атакою знищили 
значно більший за числом 
флот ворога, не втратив
ши при цьому жодного 
свого корабля. В цьому 
бою виявились прекрасні 
риси російських моря
ків — їх патріотизм, ге
роїзм, високе військове 
мистецтво.

До пас дійшло мало иідо- 
мост сії про справи простих 
матросів — учасників синоп- 
ського бою. Нещодавно, пра
цюючи в архіві, я натрапив на 
газету «Еліїсавстградские ве
домости» від 6 грудня 1903 ро
ку. В ній розповідається про 
нашого земляка Семена Сте
пановича Копубснка, який був 
учасником названих подій. 
Думаю, що читачам «Молодо
го комунара» буде цікаво по
знайомитись Із цією невелич
кою заміткою.

«...На лікуванні в єлиса- 
ветградському військово
му лазареті перебуває до
сить цікава особа. Це 
один з небагатьох, що за
лишились в живих героїв 
синолського бою, відстав
ний унтер-офіцер С. С. 
Коцубенко.

Коцубенко народився в 
Єлисаветградському повіті 
в 1815 році. На військову 
службу пішов у 1840 році. 
В бою під Синопом він 
був навідником на 125-и 
гарматному кораблі «Па-: 
риж» під командою капі
тана 1-го рангу Істоміна.

Після затоплення Чор
номорського флоту, Ко
цубенко перейшов на Ма- 
лахів курган, де і залишав
ся до кінця осади Сева
стополя. Він був свідком 
смерті адміралів: Нахімо
ва, Корнілова і Істоміна.

Під кінець кампанії Коцу
бенко, перебуваючи у службо
вих справах на пристані кора
бельної бухти, побачив воро
жу бомбу, що впала поблизу 
нього, схватки її руками І ки
нув у воду, де І стався вибух, 
чим спас багатьох від смер
ті...»

Рядки, що дійшли до 
нас із далекої минувшини, 
ще раз переконливо свід
чать про той героїзм, 
який виявляли, захищаючи' 
батьківщину, прості росій
ські матроси під час 
Кримської війни 1853—56 
років.

С. БОНФЕЛЬД, 
викладач Кіровоград- і 
ської заочної серед- ! 
иьої школи.

’«Шановна редакціє) Я мрію 
стати фармацевтом, •— пише 
нам Тетяна Чсредій, восьми
класниця з и. Олександрії. — 
Порадьте, будь ласка, де 
можна набути такої спеціаль
ності» <

Вже багато років транслює1 
ться по радіостанції «Маяк» 
передача «Знайти людину», 
яку веде Агнія Варто. Завдя
ки чудовій ініціативі письмен
ниці й величезній підтримці 
громадськості сотні розлуче
них війною людей вже зна
йшли одне одного,

На кіностудії імені М. Горь- 
кого за сценарієм А. Варто 
режисер Михайло Вогіп зняв 
картину, в якій йдеться про 
історію кількох таких пошу-

Про нашу любов до дітей, 
про країну, що зуміла зберег
ти її виростити маленьких’ лю
дей, які загубилися у страш
ному вирі війни, розповідає

ПРЕМ’ЄРИ
фільм «Шукаю людину». Го
ловну роль у ньому виконує 
популярний радянський актор 
Олег /Какоп.

Фільм «Будні карного роз
шуку» — про працівників ра« 
дяпської міліції, людей муж
ніх і сміливих. І не випадково 
режисер-поетановпик С, Ци
бульний після картини «Ін
спектор карного розшуку» 
знои звернулася до людей цієї 
благородної професії.

Фільм знято на кіностудії 
їм. Олександра Довженка.

„.Примхлива доля кинула у 
самий вир подій, що розгор
нулися її маленькому провій- 
діяльному містечку, фран
цузького аеронавта, мандрів
ника і вченого Жюля Аркана, 
людину відважну, добру, тро
хи чудакувату, але незмінно 
справедливу, •«/■.„поТі, хто читав роман Жіоля

ГРУДНЯ
Берна ’«Драма в Ліфляндії»’, 
зустрінуться з його героями у 
кінокартині виробництва кіно
студії «Ленфільм» «Зламана 
підкова». Сюжет роману дещо 
змінено й збагачено за раху
нок інших творів видатного 
французького письменника, 
, За романом Павіла Розіта 
еїіепліс» па Ризькій кіносту
дії знято фільм «Афера Цеп- 
ліса».

Названі кінофільми глядачі 
міста й області зможуть пе
реглянути в останньому міся-‘ 
ці цього року,

Л. БОРОВИК, ’ 
працівник обласної 
контори по прокату 
кінофільмів.

На фото: кадр s фільму 
»Шукаю людину»«

Відповідаємо тобі, Тстянко. 
Фармацевтичний факультет 
працює при Львівському дер
жавному медичному інституті 
(м. ЛЬВІВ, ВУЛ, ПЕКАР
СЬКА, 69). Є також фарма
цевтичний інститут у м. ХАР
КОВІ ПО ВУЛИЦІ ПУШКІН- 
СЬКІЙ, 53.

Спеціальністю перукаря за
хоплюється Тетяна ЗУВ — 
учениця 8 класу ДолпнськоТ 
середньої школи. Вона так І 
пише: «Я хочу допомагати 
людям ставати красивішими». 
Що ж, це дужо добре! Набу
ти такої спеціальності можна 
в профтехучилищі обласного 
побутового управління, що в 
м. КІРОВОГРАДІ ПО ВЕЛІІ- 
КОВИСКІВСЬКОМУ ШОСЕ. 2, 
в районі автовокзалу. 11а на
вчання, яко триває півтора ро
ку, приймаються пипускники 
тільки з середньою ОСВІТОЮ.
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З Перед зимовими стартами

ОГО дня з головою Кіровоградського
• міського спорїкомітету Олександром 

Березаном зустрітися було нелегко: він 
займався справами, які. треба справді ви
рішити негайно. Побував у колективах 
фізкультури, на стадіоні, в магазині «Ту
рист». Скрізь цікавився, як йде підготов
ка до зимових стартів...

І ось вже розповідає:
— В місті підготовлено 34 майданчики, 

де змагатимуться хокеїсти, Настануть 
морози — одразу заллємо воду. В мі
крорайонах міста, на стадіонах, біля гур
тожитків, шкіл. Лижі, ковзани закупили 
Житлово-експлуатаційні контори, буди
нок відпочинку заводу «Червона зірка», 
база спартаківців. Більше 300 пар лиж « 
на прокатних пунктах, вдосталь їх в ма
газині «Турист».

А ще він потурбувався, щоб а май
стернях міста було налагоджено монту
вання ковзанів і черевиків. Замовлення 
надходити муть від спортивних клубів і 
безпосередньо з магазину. Кількість 
спортивного інвентаря іще збільшувати
меться. Адже тільки в зимовій спартакіа
ді «Юність» братимуть участь близько 20 
тисяч юнаків та дівчат. А ще будуть 
лижні походи, змагання на честь 30-річ- 
чя визволення міста від німецько-фа
шистських загарбників.

О. Березан називає колективи фіз
культури, де по-справжньому турбують
ся про організацію зимових стартів. Це
• машинобудівному технікумі, в СШ 
№ 5, профтехучилищі № 9, кооператив
ному технікумі, олійжиркомбінаті.

Раптом голова спорткомітету розхви
лювався: перед ним на столі з'явилася 
довідка про будівництво та експлуата
цію стрілецьких тирів. їх в місті чотир
надцять.

— Це не зовсім так. Тільки в чотирьох 
можна проводити масові змагання — в 
тирі міського комітету ДТСААФ, ДСТ 
«Динамо», ПТУ № 4, машинобудівному 
технікумі, Більш-менш вони пристосова

ЧИ ПОТРІБНІ ОПІКУНИ?
Спорткомітет вирішує проблему

ні в школах №№ 3, 4, 23, 32, школі-інтер- 
наті № 2, будівельному технікумі, олій« 
жиркомбінаті. Решту треба дообладнува
ти. Але навіть великі підприємства, де 
працюють тисячі робітників, не беруться 
за цю справу. В спортклубі «Авіатор» за
плановано провести масові стрілецькі 
змагання, та й тут тир занедбаний. А на 
черзі — складання нормативів комплек
су ГПО...

Згадавши про комплекс, О. Березан 
взяв папку, де підшиті документи та гра
фіки складання нормативів в колективах 
фізкультури. І одразу підкреслив:

—- Разом з міськкомом комсомолу ми 
визначили, хто і де в недільні дні вийде 
на старти. Для послуг тих колективів, які 
но мають спортивних баз, ми віддали 
стадіон «З'рка», «Юний піонер», спор* 
тивний комплекс на вулиці Уфімській, 
Значна частина молоді відвідувала ці 
спортивні бази. Більше десяти тисяч 
юнаків і дівчат міста склали екзамен з 
фізичної та військово-технічної підготов
ки. Нині міська комісія по комплексу 
ГПО, яку очолює Герой Радянського Со- 

юзу Микола Юхимович Єрещснко, ана
лізу« стан справ. Побували ми в колек
тивах фізкультури, запросили керівників 
підприємств, комсомольських активістів 
до себе. Та є такі керівники, які вважа

ють впровадження комплексу ГПО • 
життя другорядною справою...

Прикро, але це справді так, У вересні 
представники міського комітету побува
ли в БУ-125, Організація порівняно не
велика — 157 чоловік. Але й з такою 
кількістю робітників тут ніхто не спроміг
ся провести організаційної роботи. Не 
подбали про спортивну базу, пропаган
ду комплексу, не створили спеціальних 
груп, які повинні були почати тренуван
ня. Вказали на прорахунки, порадили, 
як вийти із скрутного становища. І ось 
29 листопада запросили начальника уп
равління П. Я. Прибильського, голову 
комісії по ГПО А. С. Заславського, сек
ретаря комітету комсомолу Г. Бойко на 
засідання міської комісії, Надіслали в 
БУ-125 листа, подзвонили завчасно по 
телефону: рівно о 14.30 чекаємо в спорт- 
комітеті.

— Добре, будемо..,
Через півтори години після визначено

го часу знову телефонували в управлін
ня.

— Ми вас чекали.
Відповів начальник управління:
— Нам ніколи. У нас увечері збори.
Голова спорткомітету тепер бідна-? 

ється;
— Як же бути? Навіть авторитетні ке

рівники нехтують такою важливою спрйч 
вою. І це не лише в БУ-125...

Непокоїть О. Березана й те, що □ ко
лективах фізкультури не приділяють на
лежної уваги пропаганді фізкультури і 
спорту.

— Нас уже критикували за це. В комі
теті ми мали розмову з інструкторами 
по спорту — обіцяли виправити станови
ще. Але потрібні кошти. Звідки їх візь
ме фізорг чи громадський інструктор? 
8 школах, наприклад, вміло вирішують 
проблему. Наприклад, в СШ № 24 готу
ється вечір спортивної слави. Перед уч* 
нями виступлять провідні спортсмени 
міста, перші значківці ГПО, воіни-ветс- 
рани.

Непогано пропагують спорт у техніку
мі радянської торгівлі, Тут виготовлені 
стенди, фотовітрини, на видному місці 
виставлені списки провідних спортсме^ 
мів, показники їх досягнень. А ось на 
підприємствах великі упущення...

Справді, міський спорткомитет бачить, 
де і, як слід виправити становище. Але 
7ри штатні працівники, звичайно, не зу
міють самотужки домогтись успіху. Ко
мітету потрібна допомога. Він чекає її 
від комсомольських активістів, керівників 
підприємств і установ. І це не слід вва
жати за опікунство. Бо впровадження 
комплексу ГПО —- справа державної 
ваги.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

ПОШТА... ПАВЛА КОРЧАГІНА
Віднедавна сумка листоноші, який обслуговує Харківський театр 

юного глядача, помітно потовщала. І, головним чином, за рахунок 
великої кореспонденції, адресованої артистові Володимиру Конкіпу— 
виконавцеві головної ролі в новому багатосерійному художньому 
фільмі «Як гартувалася сталь».

Пошта молодого актора дуже велика. З найрізноманітніших ку
точків країни йому пишуть багато людей — ветерани праці і піонери, 
колгоспники й рибалки, педагоги і шахтарі. Вони схвильовано ді
ляться своїми враженнями і думкзмл від пережитої зустрічі з давно 
любимим героєм книги М. Островського.

«Мене запалив створений Вами образ. Я хочу бути хоч трохи гід
ною таких людей, як він.. », — пише Даигуоле Банявічуте з Вільнюса.

«Шановний Павло' Шлемо тобі щирі поздоровлення. Дуже вдячні, 
що примусив нас, старих, захоплюватися тобою, вернутися в нашу 
тривожну юність. Москва. Нікіфорови».

йдуть і йдуть теплі поздоровлення з вдалим дебютом — добрі на
путні слова артистові, який щойно розпочав свій шлях у велике мис
тецтво. Тепер Володимир Конкін готується до зйомок па «Мосфільмі» 
в кінокартині режисера А. Мнхалкова-Кончаловського «Романс зако
ханих». (РАТАУ).

молоді-

М010ДІІМ
.

Львів стане місцем проведення Третього респуб
ліканського кінофестивалю «Молоді — молодим». 
Так вирішили його організатори — Державний ко
мітет Ради Міністрів УРСР по кінематографії. 
Спілка кінематографістів України і ЦК. ЛКСМУ. 
Мета фестивалю — підбиття підсумків діяльності 
молодих працівників кіно, глибокий аналіз, все
бічне обговорення і популяризація найкращих ро
біт за 1971—1973 роки.

В фестивалі, який проходитиме з 15 г.о 2) груд
ня, візьмуть участь сценаристи, режисери, опера
тори, художники, композитори з усіх кіностудій 
України. Запрошено гостей з союзних республік. 
Відбудеться творча конференція .«Кіно І сучас
ність».

Переможців чекають дипломи, призи І грамоти. 
(РАТЛУ).

ВІДЛУННЯ 
ПІОНЕРСЬКОГО 
ЛІТА

Давня і міцна дружба у шко
лярів п’ятої школи обласного 
центру з трудівниками колгоспу 
«Україна» Кіровоградського ра
йону.

Щороку учні школи приїздять 
до колгоспу, де відпочивають у 
таборі старшокласників «Старт». 
І одночасно допомагають кол
госпникам вирощувати хліб, до
глядати худобу. ГІісля закінчення

цьогорічної трудової чверті стар- 
тівці отримали перехідний Черво
ний прапор обласного відділу на
родної освіти.

Днями в школі відбувся тради
ційний «Вогник», на якому шко
лярі звітували про проведену ро
боту. На ньому були присутні 
члени правління, ветерани праці 
І механізатори колгоспу «Украї
на». Вони запросили молодих 
друзів приїхати до табору і на
ступного літа.

На фото*, завідуючий міським від
ділом народної освіти С. В. СКІПА 
відзначає кращих стартівціа.

Фото А. ПЕЧЕНІОКЛ.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО 

КОМУНАРА»

«АЛЛО, 
МОРОЗІЗСЬКЙЙ 
ВУГЛЕРОЗРІЗ?»

Під таким заголовком в 
номері за 17 листопада бу
ла надрукована кореспон
денція, в якій за випуск 
неякісної продукції підда
вався критиці Морозів- 
ський вуглерозріз комбі
нату «Олександріявугілля».

Як повідомив редакцію 
директор розрізу то9. Кри=?*< ' 
вашов, кореспонденція об
говорювалась на видобув
ній дільниці, у відділі тех
нічного контролю та тех
нічній раді,

В першому кварталі на
ступного року буде вве
дено в дію екскаватор 
РС-400, який забезпечить 
подрібнення вугілля до 
потрібного класу.

12—7~-- гтт:—---esgr—?

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Піонерська дружба». 
Концерт. (М), 19.30 — «17 мо
ментів весни». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. З серія. (М). 11.40 —
«Наша адреса — Радянський 
Союз». Концерт. (М). 12.40 — 
Кольорове телебачення. Ху* 
дожній фільм. «Варвара-кра
са — довга коса». (М). 14.00 
— «Москва і москоичі».'. (М).

14.35 — .Майстри мистецтв в 
концертній студії. (М). 15.45 — 
Кольорове телебачення. «Пе
ремога радянських гімнасток». 
(ЛІ). 16.10 — «Очевидне — ней
мовірне». (М). 17.30 — Ляль
ковий фільм «Попелюшка». 
(К). 17.50 — «Екран молодих». 
(К). 19.00 — Кольорозе теле
бачення. «Вогні цирку». (М). 
19.50 — «17 моментів весни». 
ТеловіВІйнмЯ багатосерійний 
художній фільм. 5 серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «В ефірі — «Моло
дість». (М). По закінченні — 
нові ни. (М>.

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.00 - 
Тележурнал «Суспільство». 
(К). 12.45 — Концерт. (Харків).
13.30 — Телефільм. «Союз рів
ноправних». (К). 14.00 — Для

Йтей. Ляльковий театр «Бар- 
нок». (К). 14.30 — Тема

дружби народів у боротьбі за 
мир в поезії П. тичини і 
М. Рильського. (К). 15.05 —
Телевистапа «Перший прези
дент». (К). 16.30 — «Книжкова

316050, ГСП, Кірсвоград-50, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськове -патріотичного виховання та спорту — 2-46-37,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Vt/ ЛЛООО Чаи

полиця». (М). 17.00 — «Укра
їнські арабески». Фільм-коа- 
церт. (К). 17.30 — Кольорове
телебачення. Програми мульт
фільмів. (М). 18.00 — Полини. 
(М). 18.10 — Прем'єра телеві
зійного документального філь
му. «Паша робоча людина», 
(М). 18.25 — Кольорове теле
бачення. Концерт радянської 
пісні. (М). 19.00 — Програма
«Вісті». (К). 19.39 — «Союзу 
Радянському слава!». Кон
церт. (К). 20.45 — «На добра- 

Ліч, діти!». (К). 21.00 - Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній фільм «Дівчата». (К). 
23.05 — Вечірні новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 935 - 
Ноьини. (М). 9.45 — <17 мо
ментів весни». Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм. 
4, 5 серії. (М). 12.10 — Кольо
рове телебачення. «Вогні нир
ку». (М). 13.00 - Концерт ра

Іппекс 61107.

дянської пісні. (М). 15.20 —
«Наша вулиця». (М). 16.20 — 
Навчальна передача з геогра
фії. (ЛІ). 16.45 — «Російська
мова». (М). 17.30 — Дніпров
ські рубежі. Теленарис. (М). 
18.00 - Новини. (М). 18.10 — 
Телевізійний документальний 
фільм «В горах Алтаю». (ЛІ). 
18.40 — «Ленінський універси
тет мільйонів». (М). 19.10 — 
Кольорозе телебачення. «Вам 
наші пісні 1 танці». (М). 19.45
— «17 моментів весни». Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм. 6 серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — На авторському кон
церті заслуженого діяча мис- 
7ситп УРСР, лауреата Дер
жавної премії СРСР Г. Л, 
Жуковського. (К). 22.40 — Ве
чірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.25 - 
Виступ агітбригади Орок
ського районного Будинку 
культури. (Запоріжжя). 18.00
— «Піонерський калейдоскоп». 
(Харків). 18.30 — «Палітра»,
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Кольорове телебачення. (К). 
19.00 — Програма «Вісті». (К). 
19.45 — «Трудовий персіїлик». 
(Львів). 20.45 — «Па добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.30 — «Обличчя 
друзів». (ЛІ). 22.20 — Концерт 
артистів Московського театру 
оперети. (М). 22.50 — Повн
іш. (М).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.33 - 
Новини. (ЛІ). 9.45 — «17 мо- 
.ментіп весни». Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм, 
6 серія. (М). 11.00 — ТелсвІстІ. 
(К). 11.15 — Телефільм. «Бри
гадири КамЛЗу». (К). 11.35 — 
«Шкільний екран». Російська 
мова для учнів 4 класу. «Лек
сичне багатство російської 
мови». (К). 12.00 — «Шахова 
школа». (ЛІ). 12.30 — «Радян
ський характер». (М). 13.00 — 
Концерт. (ЛІ). 15.20 — Програ

мі телевізійних документаль
них фільмів Пермської студії 
телебачення. 16.00 — «Наука — 
сільському господарству». (ЛІ).
16.30 — Для школярів. «Вели
ка арена юного спортсмена». 
(М). 17.00 — Для школярів.
«Ми читаємо Маяковського». 
(М). 18.00 — «Хроніка тижня».

Наступний номер «Молодого комунара» вийде в сере» 
ду, 5 грудня 1973 р,

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

(Кіровоград). 18.10 — Кольоро- 
вс телебачення. Концерт. (М). 
18.40 — «Світ соціалізму».
(М). 19.15 — Музична програ
ма «За листами глядачів». 
(ЛІ). 19.45 — «17 моментів пес- 
нн». Телевізійний багатосерій

нії». Телевізійний художній 
фільм. 7-а серія. (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (ЛЦ.Ч
21.30 — Кольорове тслебачегтг 
ия. Прем’єра телевізійного му
зичного фільму «П. 1. Чайьов« 
ський — п’ята симфонія». (М). 
22.35 — Спортивна програма, 
(ЛІ). 23.15 — Кольорове теле
бачення. Концерт артистів за
рубіжної естради. (М). 23.45 -« 
Почини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. J1.00 
Для школярів. «Один за всіх, 
всі за одного», (Ленінград). 
17.25 — Для дітей. «Відкли
каємо календар», (Донецьк). 
18.00 — «Скарби народу». 
(Дніпропетровськ). 18.30 —
Фільм-концерт. Народні пісні 
І танці Болгарії. (К). 19.0(1 
Програма «Вісті». (К). 
19.45 — М. Шсйх-задс. «Улуг» 
бек».. Вистава. (Львів). В не« 
рерві «Па добраніч, діти!» (К), 
Програма «Час». (М). 22.20 
Вечірні новини. (К).
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