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І КІРОВОГРАД: Подарунок червонозорівців трудівникам ланів — 390 сі

валок. 3435 карбованців у фонд п ятирічки від колективу Аг

регатного заводу. Комсомольці і піонери шкіл здали 145 тонн 
металолому.

в

До міськкому добратися було не так просто, хоч іуди й 
веде асфальтована стрічна дороги. Водієві весь час доводи
лося натискувати на гальма: то пропустити колону юнаків і 
дівчат з лопатами в руках, то обминути школярів, що несли 
або везли металевий брухт.

З Анатолієм Рагуліним, секретарем Знам’янського міськ
кому комсомолу, теж відразу не вдалося поговорити, ком
сорги саме доповідали про початок суботиика:

— На Хирівському деревообробному комбінаті на суботпнк 
вийшло сто комсомольців. Складають пиломатеріали, зай
маються благоустроєм.

— Вісімдесят працівників залізничного ресторану наводять 
порядок на привокзальній площі.

— Близько чотирьох тисяч школярів-комсомольпів збира
ють металевий брухт. .

— Півтори тисячі молодих робітників працюють безпосе
редньо на робочих місцях. Зароблені гроші підуть у фонд 
п’ятирічки.

— Залізничники ремонтують вагони, електровози, теплово
зи, готують великовагові поїзди.

(Закінчення па 2-й стер.'.

КРЕМГЕС: 26545 учасників ювілейного суботника. Відпрацьовано

184600 людино-годин. У фонд п ятирічки — 160484 карбо
ванці.

ОЛЕКСА НДРІЯ: 600 тисяч карбованців — внесок учасників суботника.

ЗНАМ‘ЯНКА: Локомотиви, відремонтовані увихідний. На суботнику всі:

комуніст і комсомолець, пенсіонер і піонер.

ІСКРА
У КОЖНОГО
В ДУШІ

РЕПОРТАЖ
ІЗ БУДІВНИЦТВА 

ДСШ
Цей ранок одягнувся у високе блакит

не небо і посміхнувся сонячною усміш
кою. Місто святкувало суботпнк. Святку
вало працею...

На будівництві ДСШ натужно гурко
тіли самоскиди, підіймаючи металеві ку
зови. На кладці внутрішньої перегородки 
затяті муляри навперебій видзвонювали 
кельмами.

— Миколо, зачаль шнура!
— Єсть!
Микола Щербина, як і ще ного вісім 

друзіп, учень Кіровоградського профтех
училища № 2. В бригаді комуніста Мико
ли Дудинка (будуправління тресту «Кі- 
ровоградпромбуд») хлопці проходять 
практику. їм повезло. Адже це одна з 
найкращих бригад у місті.

— Василь, а знаєш, що тн будуєш? — 

звертається Валерій Мороз до свого учня 
Василя Левака.

— Знаю. Дитячу спортивну школу.
— Не школу, а стартовий майданчик 

для майбутніх чемпіонів... Цеглину по
прав, а то лежить, як п’яна...

Молодий комуніст Валерій Мороз — 
муляр високою розряду. В тому ропі 
юнак став переможцем на обласному 
змаганні будівельників. Працювати під 
рукою чемпіона легко і весело.,.

Біля виковробсьної над кресленням на
хилились майстер монтажників будупраи- 
ління № 125 тресту «Енергостальконструк- 
ція» Віктор Зубенко та Павло Ларіонов. 
Павло нещодавно закінчив будівельний 
технікум. З бригадою М. Дудника пра
цює на ДСШ всього-на-всього місяць. 
А Віктор «монтує» вже два роки. До 
нього, як до досвідченого колеги, часто 
звертається з порадами Павло Ларіонов.

...Важко розвертається «МКГ-25». Кра- 
новщчк Євген Зайцев уважно слідкує за 
кожним рухом руки монтажника.

«Ледь-ледь», — показує Олексій Вов
ченко.

«Майна!» — рука різко опустилась до
низу. Натягнуті троси ослабли і стали 
схожими на довгих вужів, які, звиваю
чись, розповзлись на бетонній панелі.

Олексій незграбно підіймається на тре
тій поверх. Кремезний. В брезентовій 
робі. Під комірцем синіми смугами ря
біє тільник: Вовченко служив на фло
ті. Колишній моряк вибрав для себе 
професію, яка по плечу мужнім і силь
ним людям.

Комсомолець електрозварювальний Ігор 
Лук’япенко міцно затискує в руці елек- 

тродогрнмач, опускає щиток, і через 
мить, мов яскраве перо жар-птиці, зай
мається голубий вогник. Шви Ігор на
кладає надійні. «Не розпореш, — жар
тує він, — хіба що автогеном!»

Дванадцяте квітня. П’ятдесят років то
му зібралися залізничники депо станції 
Москпа-Сортувальна на свій перший ко
муністичний суботпнк. То був юний пагі
нець Великого почину. За ці роки він не 
тільки зміцнів, а й крислато розрісся. 
Зараз по всій нашій країні переможними 
кроками йде комуністичний суботпнк. 
Він відкриває двері просторих кабінетів, 
і тоді з директорських крісел підіймаю
ться солідні працівники, щоб замінити в 
цей день косгюм на спецівку, а письмо
вий стіл — на верстат...

Хилиться сонце до обрію. Підмальовує 
рожевою фарбою краї прозорих хмарин. 
На будові ДСШ вкладаються останні 
цеглини в кладку. Останній шов варить 
Ігор Лук’япенко.

Будівельники поглядають у небо, ніби 
хочуть сказати: «Зачекай, сонце!» Ллє 
воно котиться, підкручуючи стрілки на 
годиннику, і тепло посміхається- «Ви 
добре працювали, хлопці! Ви сьогодні 
просто молодці!»

Я залишаю хороших хлопців, що пра
цювали сьогодні із святковим піднесен
ням. Можливо, тому, що зароблені кош
ти підуть у фонд п’ятирічки. А може, 
тому, що іскра Великого почину горить 
у душі в кожного з нас.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Кіровоград.
крановщика Володн-Жарким був суботній день для 

ира ШУЛІКИ.

Тут видзвонювали кельмн. ♦ото В. ОЛ ЕКСІЄНКА.



2 стор „Молодмй комунар“ 1Г» квіток 1000 року

ВЕЛИЧЕЗНИЙ

Іван Мефодійович 
Самодін, Юхим 
Омелянович Бу- 
СавчснкЯ; Петро

ГЕРОЇЗМ

ЗВИЧАЙНИЙ

СЬОГОДНІ ми
НЕ НА ПАРАДІ

Фото Г. ЧОГЛТКА.
як па свято, йшли на суботник учні шкіл міста, 

ц

Ветерани локомотивного депо розмовляють з молоддю. В центрі учасииь 
першого суботника в 1919 році Дмитро Наумович САМОПЛІН.

(Закінчення. Початок на !й стор.).

Об одинадцятій Анатолій уже розповідав 
про конкретний вклад кожної комсомольської 
організації, зокрема про залізничників:

— Уже відправили шість великовагових поїз
дів, якими понад план перевезено 2200 тонн 
вантажів. Змагання між залізничниками депо 
станції Москва-Сортувальна і нашими йде ус
пішно. і

І ось ми в локомотивному депо. Помічник 
машиністі Анатолій Мурапський. він же за
ступник секретаря комітету комсомолу, роз
повідає коротко, бо квапить робота;

— Більше двохсот комсомольців беруть 
участь у суботнику. 53 чоловік на чолі з сек
ретарем комсомольської організації цеху екс
плуатації Вадимом Роем зараз у рейсах. Пер
ший велпковаговиіі повів Вадим Рій, за ним - 
комсомольці Олександр М а малат, Володимир 
Рудяга, Дмитро Овчаров... Решта зайнята ре
монтом і прибиранням території депо.

На суботник прийшли і колишні комсомоль
ці, ветерани виробництва, учасники перших 
губотликів: Герой Соціалістичної Праці Геор
гій Сергійович Рикупов, 
Ткаченко, Наум Дмитрович 
Петрович Трснст, Костянтин 
.чах, Микола Володимирович 
Андрійович Левертовськнй...

інтерв’ю довелося перервати. бо з депо ви 
йшов голубий електровоз. Яскравий

12 квітня

«Відремонтовано в день 50-річ
чя Великого почину». Аплоду
ють ремонтники — комсорг апа. 
ратного цеху Микола Булах, 
слюсар Анатолій Коломієць... 

Пригладжує пишні вуса Пор- 
фирій Захарович Логвиненко, 
поправляє форменого кашкета 
Степан Федосійовнч Погрібний.
1 важко визначити, хто більше 
схвильований чи хлопці, чи оці 
ось ветерани, яким суботник 
нагадаг. роки їх молодості... 
Двадцять шість літ водив паса
жирські поїзди Степан Федо- 
сійович. депутат Верховної 
Ради УРСР кількох скликань. 

Тепер на пенсії. Про зупинки і відправлення 
поїзда нагадує тепер пасажирам не Степан 
Федосійовнч, а його син Володимир, маши
ніст першого класу.

Михайло Іванович Пншкін з 1920-го пройшов 
у депо шлях від учня слюсаря до партійного 
працівника. До нього звертаємося з прохан
ням розповісти про перші суботники. поділи
тися думками про сьогоднішню молодь.

— Пам’ятаю двідцять перший рік, — каже 
Михайло Іванович і показує рукою, — ось 
тут на трьох коліях стояли розбиті паровози, 
їх ми і ремонтували під час суботника. Я тоді 
тільки вчився слюсарній майстерності. А Ісай 
Єпіфанович Союшкін та Іван Захарович Шпак 
були Досвідченими спеціалістами. З їх допо
могою і підняли з брухту машини. А на той 
час кожний паровоз цінувався знаєте як!

Про сьогоднішню молодь питаєте? Перш за 
все, осаіченіша, ніж були ми в такі роки. Су
часний локомотив складніший, ніж його пре
док з 1920-го. А хто їх ремонтує і водять? Мо
лодь. Комсомольці й комуністи. Осі» і сьогодні 
на суботнику поста і чліі до ладу і електровоз, 
і тепловоз, і парової.

Розповідь продовжив секретар нарторгаиі >а- 
ції депо Михайло Михайлович Рожков:

— 50-ріЧ'ІЯ Великого почину кожний прагне 
еі і ніачит.ч якнайкраще. В перших рядах, зви
чайно. — комуністи і комсомольці. Секретар 
вузлового партійного комітету Василь Івано
вич Берест напередодні суботника запропону
вав своїм колегам — інструкторам-машиністам

(до недавньою часу він теж 
працював інструктором-маши- 
ністом) провести самим велико, 
вагові состави. І вони. Василь 
ГВанопич Берест та Микола »Ту- 
к'янович Ткаченко, секретар 
цехової ларторганізації, прове
ли состав по маршруту Зна
м'янка — П'ятнхатки, перевіз- 
іііи понад норму 561» тони ван
тажу. Гроші за то поїздку пе
рераховано у фонд п’ятирічки. 

Потім повели состави інструк- 
тори-машиністн В. П. Ліпатов. 

Г. Боцман, В. А. Аргемюк. 
і. Карпюк та інші.

— Такою піднесення, як сьогодні, я давно 
не бачив, — підсумував М. М. Рожков, — На 
суботи:«« вийшло майже йОО чоловік. Лише 
пенсіонерів з’явилося більше шістдесяти...

Словом про епту «іа їм розпочав і начальник 
вагонною депо Дмитро Гнатович Нужннй:

— Всі до єдиного прийшли на суботник: 
і ветерани, і молодь. Столяр деревообробного 
цеху Іван Андрійович Зосимов кілька днів то
му пішов у відпустку. Будується, роботи вдо
ма чимало. А він разом з іншими — на субот- 
пчку. Не можу, каже, в такий день бути дома.

Продуктивність праці значно «ница, ніж у 
звичайні робочі дні. Комуністи — бригадир 
Іван Іванович Плохой, прийоміцик вагонів 
Олексій Андрійович Гребешок, старший май
стер Іван Федорович Промахов, крім основної 
роботи, ще й відремонтували одну цистерну.

— Поряд з комуністами старанно працюють 
комсомольці, молодь, — це вже розповідає 
секретар комсомольської організації вагонно
го депо Микола Лит,пін. —■ За суботник 18 ва
гонам зробили річний ремонт, шести — профі
лактичний.

Як про величезний героїзм писав В. І. Ле
нін у своїй праці «Великий почни», говорячи 
про те, що «голодні робітники, оточені-злісною 
контрреволюційною агітацією буржуазії, мен
шовиків І есерів, влаштовують «комуністичні 
суботники», працюють надурочно без усякої 
плати і досягають величезного підвищення 
продуктивності праці». Сьогодні «величезний 
героїзм» став звичайним. У цьому ми ще раз 
пересвідчилися в Знам’янці.

В. ЦВЯХ, В. КОВПАК (фото), 
спецкори «Молодого комунара». Концерт в ооідню перерву.
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залишив 
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-НИКІВ 
суботника 
селах району, 
трудовий ентузіазм, 
панував 12 квітня у 
му 
краї, нікого не 
байдужим. Зранку 
звуки оркестру, з транс
парантами і прапорами 
колони робітників, кол 
госпників і службовців 
прямували на ділянки, які 
були визначені ще зазда
легідь. Після уроків на 
суботник вийшли і школя
рі. В загальну справу 
включилися й гості нашо

го міста, ті, хто в цей час 
перебував тут у відряд
женні. Робітники заводу 
залізобетонних конструк
цій і виробів, будівельних 

управлінь, заводу метало
конструкція, міськпром- 
комбінату, гідроелектро
станції імені 50-річчя 
Жовтня та інших підпри
ємств працювали на своїх 
робочих місцях. Кошти, 
які вони заробили, пі
дуть у фонд п’ятирічки. 
Всі, хто в цей день був 
вільний від зміни, упоряд
ковували сквери, парки й 
вулиці міста. В степу

рано приступати до робо
ти, тож колгоспники об
ладнували польові стани, 
працювали 8 садах, на по
двір’ях господарств, по 
благоустрою своїх сіл.

Плече в плече на субот
нику працювали комуніс
ти і комсомольці, піоне
ри і ветерани праці. У 
Приморському парку по
рядкували комсомольці 
гідроелектростанції і 
редньої школи 
будівельному 
ку спортивного

траншею для 
працівники 

комсомолу і 
організацій, в 
господарюва-

се-
№ 2, на 

майданчи- 
комплек-

су копали 
теплотраси 
міськкому 
спортивних 
центрі міста 
ли учні шкіл та працівни
ки міських і районних ор
ганізацій. Всього 
бочий день ми 
цювали 184.600 
дино-годин. Робі

заводу металоконструк- 
цій до цієї цифри внесли 
свою гідну частку 
людино-годин.
відділу головного 
ніка-енерге тика, 
очолює П. Вернигоров, 
денне завдання виконала 
за 4 години, значно пере
виконали завдання і чле
ни комсомольсько - мо
лодіжної бригади імені 
50-річчя ВЛКСМ, де брига
диром Володимир Семе 
нов. 7500 людино-годин 
відпрацювали робітники 
заводу залізобетонних 
конструкцій і виробів, 2200 
— працівники гідроелек
тростанції, 3600 — комсо
мольці артілі імені Лені
на.

за ро- 
відпра- 

пю- 
т н и к и

— 5108 
Бригада 

меха- 
яку

Ми виконали робіт на 
суму 160 тисяч 484 кар
бованців. На заводі 
металоконструкц і й ця 
сума становить 12,3 тися
чі карбованців. Будівель
ники бетонного вузла буд- 
управління № 2 видали 60 
кубометрів товарного бе
тону, який тут же відвез
ли водії на будівництво 
водоводу Дніпро — Кі
ровоград. Столяри міськ- 
промкомбінату виготува
ли понад 100 ящиків для 
теплоізоляційних виробів 
заводу вапняно - кремне- 
зистих конструкцій.

Ми здали 96 тонн брух
ту. Виплавленого з нього 
металу вистачить, щоб 
виготувати 15 тракторів 

«Беларусь». Тільки учні За- 
харівської середньої шко
ли в цей день здали 16,5 
тонни металевого лому.

Ми посадили 6152 де
рева, а упорядкували сот

ні гектарів садів і вино
градників. .Сімдесят моло
дих колгоспників артілі 
імені Леніна 12 квітня пра
цювали по благоустрою 
рідного села. Вони виса
дили 1500 саджанців на 
вулиці Леніна і на польо
вих станах. Комсомольці 
колгоспу імені Котовсько- 
го в цей день відкрили ку
щі винограду на чотирьох 
гектарах. У міському пар
ку імені Шевченка робіт
ники підприємств і учні 
шкіл розчистили 15 гекта
рів території, скопали під 
газони 2500 квадратних 
метрів, учні СШ № 3 за
клали газони на площі 
400 квадратних метрів,

210 школярів СШ № 1 -за
сіяли 4445 квадратних 
метрів газонів, молоді 
колгоспники 
Котовського
СШ впорядкували 15 гек
тарів саду.

Мине деякий час. Під
німеться будова спортив
ного комплексу, виростуть 
нові сквери і алеї, сади 
подарують запашні пло
ди, кинуть затінок на по
льові стани крислаті кле
ни, посаджені там 12 квіт
ня 1969 року. І спитають 
люди: а хто ж все те збу
дував і насадив? І буде 
відповідь — ми, всі 26545 
учасників ювілейного 

Всесоюзного суботника.
Л. ЄП1ФЛНОВА — 
секретар Кремгесін- 
ського міськкому КП 
України, начальник 
штабу суботника,
A. ТКАЧЕНКО - сек
ретар міськкому ком
сомолу, М. КАРПОВ 
— Герой Соціалістич
ної Праці, ветеран бу
дівництва Кременчу
цької ГЕС, Л. ДІБРО
ВА — працівник елек- 
тролабораторії ГЕС, 
С. ЯНЧУКОВ - пра
цівник обкому ЛКСМУ,
B. КРИВОРУЧКО — 
вчитель, Є. ЛЕВЧЕН
КО — ланковий ком
сомольсько - молодіж
ної ланки колгоспу' 
імені Котовського. В. 
ГАНО ЦБК И И, 
спецкор «Молодого 
комунара» та інші, 
всього 26545 учас
ників ювілейного Все
союзного суботника.

4445 і 
газонів, 

артілі Ьлені 
і Глинськоі
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І2 квітня,
„Молодий комунар“ З стор.-

червона субота

Над містом ще тільки здіймався світанок, а в міськкомі 
Ііа,РщІ’..ЛЄ 3,|ах,’д,іис'1 оперативний штаб по проведенню ко
муністи імого суботника, вже йшов напружений робочий день 
Іван Васильович Дробот, перший секретар міські 
востаннє уточнював завдання членам штабу.

А в цей час до своїх підприємств, установ та організацій 
поспішали рооігники і службовці міста.

Гамірливий людський потік, вливаючись через ворота 
електромеханічного заводу, вгамовувався па невеличкому 
майданчику, де ще звечора поставили трибуну. З гучномов
ців линули мелодії святкових маршів.

Ллє раптом все стихло. ...
— Товариші'.
Петро Гихонович Бабій, секретар заводського парткому, 

зі схвильованою урочистістю промовив:
— Поздоровляю вас із комуністичною суботою!

»і?6'111’1, 0Сяяних першими Променями квітневого сон
ця, освітилися радісними усміиіками. Коротка, запальна 
примова партійного секретаря. Потім виступали інші. З три
буни лунали знайомі голоси, І натовп на майданчику з особ
ливою увагою ловив кожне слово.

— Друз*, рідні мої! Сьогодні — незвичайний день. — Це з 
трибуни промовляв токар механічного цеху, комсомолка Та
мара Шевченко, — Попрацюймо сьогодні так. щоб наша 
робота на суботнику була взірцем сумлінності, натхнення, 
найвищої продуктивності!

Робітники розходяться по своїх робочих місцях. Службовці 
та інженерно-технічні працівники прямують на лісосклад, 
нафтобазу, на пустир, де має бути спортивний майданчик. 
Суботннк розпочався...

Понад 120 підприємств, установ та організацій міста бе
руть участь у суботнику. Жителі 53 кварталів вийшли на 
пулиці 1 площі," щоб прибрати їх, розкопати газони, посади
ти дерева. Скрізь — веселі голоси, .пісні.

Раз по раз лунають у штабі телефонні дзвінкії;
~ Штаб? Це Шпалер дзвонить, із заводу гірничого воску. 

Доповідаємо: сьогодні дамо понад звичайну норму 700 кіло
грамів . гірничого воску і 44 тонни вуглелужних реагентів. 
Запишіть ще такс: загалом продукції дамо на 3 тисячі кар
бованців більше, ніж передбачали.

— Скаржуся! Заводові будівельних матеріалів позаріз по
трібні автомашини... Через півгодини будуть? Спасибі!

—■ Штаб? Це з меблі,опої фабрики. Нам потрібні...
— Машини? • •
— Так!
— Зараз будуть.
Серед телефонного різноголосся — перше інтерв'ю.
ІГОР УРИЦЬКИЙ, секретар міськкомі' ЛКСМУ:

— Сьогодні в суботнику беруть участь 64200 громадян на
шого міста. Серед них 9200 комсомольців. Кожній комсо
мольській організації були поставлені завдання. Коротка 
суть цих завдань; на робочих місцях працювати з найбіль
шою піддачею сил, в благоустрої міста подати приклад всім 
жителям.

На площі Кошового друге інтерв'ю:
— Мене звуть ОЛЕКСІЙ РЕВУНЕНКОВ. А це мої друзі - 

Павлик Жидков, Толя Босін, Сашко Горбань, Ніна Панчен
ко, Таня Чайка. Ми вчимося в 5 <Д» класі середньої школи 
№ 2. За чотири години суботника наш загін зібрав 300 кіло
грамів металолому і 70 кілограмів макулатури.

Секретар комітету комсомолу швейної фабрики ЛІДІЯ 
КУЗНЕЦОВА:

— Сьогодні пошиємо 58S пальт і 600 брюк. У суботнику бе
руть участь псі комсомольці. Перша зміна третього цеху ра
ніше всіх виконала зобов’язання: здала в склад готової про
дукції 120 пальт — значно більше норми.

МАРІЯ АНІСІМОВА, секретар комітету комсомолу елек
тромеханічного заводу;

— На суботннк вийшли псі комсомольці. Переважна біль
шість працює на своїх робочих місцях. Як працюють? Від
мінно! Бригада Новосьолової за шість годин виконала денну 
норму на 125 процентів, а бригада Буганчспко — па 130!

До заходу сонця не стихали телефонні дзвінки, не зачини
лися двері в кабінеті Івана Васильовича Дробста. Звідусіль 
надходили донесення про успішний хід суботника. Поперед
ній підсумок — викопано робіт на 600 тисяч карбованців.

А.КРЯГЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара^.

м. Олександрія.

НА ДАРОВАНОМУ КОНІ
Він одержав його в мину

лому році, на комсомоль
ські іменини. Ювілейний 
трактор Миколі Коваленку 
вручили як одному з кра
щих молодих хліборобів Кі- 
ровоградщини. 1 треба ж 
було попрацювати від душі, 
Щоб машина з такою гуч
ною назвою — «ювілейний 
трактор» — прославила се
бе невтомною роботою.

Микола Коваленко — не 
«Диний, хто удостоївся ве
ликої честі. Десятки таких 
славних хлопців у республі
ці. І нині серед них розгор
нулося бойове соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 
)00-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна. Микола 
разом зі своїм змінним Іаа-

ном Вискубком зобов язали- 
ся виробити 2500 гектарів 
умовної оранки, зекономити 
2000 кілограмів палива, від
робити на тракторі без ре
монту 4 тисячі годин та 
зекономити на ремонтах і 
техдоглядах 1000 карбован
ців...

Гарячою була для моло
дих механізаторів минула 
червона субота. Микола Ко
валенко у цей день заволо
чив 54 гектари артільної ріл
лі. Всього трактористи ну- 
цеволівського колгоспу 
«Дніпро» виконали під час 
суботника різних робіт на 
490 карбованців.

В. ОЛЕКСІ єн ко.
Он у фр і ївський район.

Г ОТУ ВАЛ И СЯ звечора. З 
1 колгоспів повідомляли:

— Виділено дві автомаши
ни для металолому.

— Створена бригада, яка 
зоготовлятнме саджанці.
“ Перед учасниками су

ботника виступить агіт- 
культбригада...

А в суботу вранці — діло. 
Не встигли музиканти з 

духового оркестру зібратися 
на центральній площі Віль
шанки, як до селища вже 
мчали автомашини, наванта
жені брухтсм. Ось уже й 
колона шикується. Дві авто
машини — з колгоспу імені 
Телішевського. Приїхала 
секретар комсомольсько; ор
ганізації колгоспу «Друж
ба» Галина Луценко. Допо
віла:

— П’ять з лишком тонн...
Невдовзі d центрі Віль

шанки вже було 17 автома
шин. Над кабінами — порт
рети Ілліча, транспаранти. 
Ще здалеку на червоному

Переклик 
через 
роки
полотні віідіііютьсл написи: 
«Відзначимо 50-річчя Вели
кого почину ударною пра
цею!»

На площі збираються мо
лоді хлібороби, їх батьки, 
робітники, школярі. До тих, 
хіо зараз має приступити до 
праці, звертається старий 
комуніст, учасник суботни- 
ків у двадцятих роках Ми
кита Федорович Деркач. Він 
розповідає про те, як він і 
його друзі згуртовували пер
ші стахаковські бригади, 
очолювали масовий похід за 
оволодіння новою технікою.

І ось сімнадцять автома
шин помчали до Головлнів- 
ська.

Металолом повезли комсо
мольці з усіх артілей, ряду 
шкіл району.

Робітники районного об’єд
нання «Сільгосптехніка» ста
ли за верстати в своїх це
хах. Тут — тридцять комсо
мольців разом зі своїми 
старшими товаришами вирі
шили попрацювати так, щоб 
їх внесок у фонд п’ятирічки 
був якнайбільший. Інші спе
ціалісти роз’їхались у кол
госпи, де цілий день працю
вали, монтуючи доїльні ус
тановки на молочно-товар
них фермах. А шофери міс
цевої автоколони за день 
перевезли більше ста авто
машин піску для будівни
цтва бруківки.

Гамірно було на вулицях, 
у скверах Вільшанки. Упо
рядковували кожен квартал, 
кожен двір. Готували май
данчики, де до кіпця квітня 
буде висаджено сотні деко
ративних і фруктових дерев.

Після обіду в райком ком
сомолу почали надходити 
вісті з колгоспних сіл.

— Навели порядок у корів
никах, — повідомляла Віра 
Бобова, ватажок комсомоль
ців артілі імені Димитро
ва. — Побілили стіни, пола
годили ясла. Чисто стало на 
всій території тваринницько
го містечка.

З колгоспу «Дружба»:
— Ті, хто не зайнятий ро

ботою на фермах і в полі, 
прийшли до щойно відкри
того Палацу культури. Ро
бимо алеї, розчищаємо пус
тир, де наступної суботи 
посадимо клени.

— Почали будувати спор
тивний комплекс за селом,— 
це вже інструктор по спорту 
з артілі імені Горького Ми
кола Білятинський.

І отак з кожного села.
...Микола Федорович Дер

кач, який теж працював на 
суботнику, сказав;

— Воші йдуть не гірше, як 
ми тоді, в двадцятих...

М. В1ПЦЕВНИ.
Вільшапськіїіі район.

3 ЄДИНИМ бажанням — добитися ре
кордного виробітку — йшли 12 квіт

ня на свої робочі місця молоді червоно- 
зорівці. З цим прагненням і почали 
працювати. Через годину після початку 
ювілейного комуністичного суботника в 
цехах з’явилися «блискавки», в яких ви
світлювався хід роботи, відзначалися 
колективи, які йшли з випередженням 
виробничого графіка.

Першими на «Червоній зірці» підхо
пили почин своїх ровесників з депо 
станції Москва-Сортувальиа комсо
мольці ливарного цеху ковкого чавуну. 
Вони звернулися до всіх молодих завод
чан із закликом відзначити 50-річчя Ве
ликого почину ударною працею. В цей 
день комсомольсько - молодіжна брига
да формувальників імені 50-річчя 
ВЛКСМ, яку очолює Віктор Корсунов, 
мала виготовити за зміну 1800 форм. 
Виготовлено 2100.

Справжнім святом праці став день 12 
квітня. На всіх ділянках виробництва 
працювали комуністи, учасники пер
ших комуністичних суботнпків, перші 
ударники комуністичної праці.

Одягнув робітничу спецівку директор 
заводу К. С. Курцев, взяв у руки елек
тродотримач зварювальника секретар 
завкому ЛКСМУ Петро Коверга.

Із світлим настроєм працювала в цей 
день комсомольсько-молодіжна бригада 
верстатників Павла Дорошенка. •

— Для нас, молодих, — сказав бри
гадир перед початком зміни, — щастя 
жити і працювати в такий знаменний 
час, у дні підготовки до 100-річчя з дня

ОДЯГНУВ 
ДИРЕКТОР 
СПЕЦІВКУ...
народження Володимира Ілліча Лені
на. Виконаємо сьогодні змінне завдан
ня не менш як на 150 процентів.

І слова свого юнаки і дівчата з ком
сомольсько-молодіжної дотримали.

В другому механоскладальному, цеху 
комсомольці-зварювальннкн Євгеній Ря
боконь і Микола Коваленко вже до оди
надцятої години мали високий показ
ник: зварили чотири вузли на тукороз
кидач «РТТ-4,2» при змінному завданні 6.

_ Легко і радісно праціовалося субот
нього дня молодій виробничниці, токарю 
першого механоскладального цеху Ма
рині Ліасовець. За годину до закінчення 
зміни вона вже виконала півтори нор
ми, виготовивши 275 деталей на посівні 
машини.

А всього комсомольцями «Червоної 
зірки.» виготовлено на ювілейному кому
ністичному суботнику 90 машин. На кол
госпні лани ці сівалки виїдуть з напи
сом: «Виготовлено комсомольцями «Чер
воної зірки» в день 50-річчя Великого 
почину».

С. АЛЕКСЄЄВ, 
працівник редакції багатотиражної 
газети «Червона зірка».

Червонозорівці на суботнику.

Т>РАЙКОМІ комсомолу, крім Олександра Холяв-
ка, першого секретаря, нікого не будо. Йому в 

цей день випала місія не зовсім до душі. Всі 
роз'їхались у відрядження. Ті, що «дома» лиши
лись, теж працювали. А він сидів «на телефоні» і 
чекав дзвінків про хід суботника.

На столі в Олександра лежала книга «Генеральний 
штаб в роки війни». Він заглядав у неї в перерві між 
.дзвінками. Потім закрив, сів на «газика» і поїхав. Пер
шим ділом загляну на учбове господарство сільгосптех- 
иікуму.

— Де ваші сьогодні? — спитав Анатолія Стельмаха, 
комсорга.

— Одна група працює тут. Он бачте, гуртожиток спо
руджують, тепліші розкривають, паркан білять. А всі 
інші після занять підуть обладнувати стадіон, садити 
парк над Сугоклеєм.

Олександр довго не затримується. Поспішає у 
«штаб». Тут телефони уже надриваються. Він по
хапцем бере трубку, весело вітається. І у зведен
ні напроти Бобринецької вось/лирічної школи № 2 
виростає цифра «5 тонн».

—Дзвонила Віра Федорівна Фросиняк. Всі учні 
цієї школи збирають..

РАЙОННИЙ ШТАБ
НА СУБОТНИКУ

Не встиг закінчити, як до кабінету зайшла дів
чина.

— Олександре Степановичу, треба буде відзна
чити наших кращих збирачів металолому. Знаєте, 
як вони трудяться! Бабін, із сьомого класу, уже 
сам привіз 300 кілограмів. Воскобойников, із тре
тього, — 110.

Люда Крячко, вожата, почала називати цифри.
А Олександр уже підписував Грамоти райкому 

комсомолу.
Знову задзвонив телефон.
— Райком. Холявко слухає.

Доповідав ІІавлогірківськин колгосп «Правда», Бея 
комсомольська організація (28 чоловік) вийшла на субот
ннк. Працювали на розчищенні лісосмуги, інші ремоиту- 
палн греблю, пошкоджену повінню. За вісім годин робо
ти у фон і п’ятирічки павлогіркіьці перерахували 956 кар
бованців.

Тільки встиг записати, як викликала Фадіїпка (кол
госп ім. Котовського).

Олександр знову записував цифри. А потім розшифро
вував. Вийшло на суботннк 51 комсомольці. На яких ро
ботах працювали? ' Розчистили 2 гектари лісосмуги і 
8 гектарів саду, відремонтуй тли 2 мости, і 4 кЕлометри 
дороги. Всього виконали робіт на суму 58С карбованців.

Уже сутеніло. Але на вулицях Бобринця кишів 
люд. В цей день не знайшлося жодного жителя, 
який би не приклав своїх рук для благоустрою 
міста. В райкомі комсомолу все дзвонив і дзво 
нив телефон, і Олександр картав себе, що не зай
нятий «справжнім» ділом...

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара»;

м. Бобршіець.

НЕ БУЛО
ТАКОЇ 
ВУЛИЦІ...

Мабуть, ще ніколи так не хви
лювалися комсорг Гайворон- 
ського паровозоремонтного за
воду Петро Сікліиькпй. робітни
ці Люба Перевозиюк, Катерина 
Калении, Ганна Волощук, стар
ша піонервожата школи -V? *• 
Ноля Рибалко, восьмикласник 
Вася Романюк, десятикласник 
Валерій Сиротюк, як цього со
нячного ранку. Всі воші ралом 
з тисячами своїх ропесників ви
йшли сьогодні на ювілейний ко
муністичний суботннк. щоб при
красити рідне місто, працею 
своєю довести мудрість проро
чих сліз вождя.

Робочий день парово торемопт- 
пнків почався незвичайно. В цеп 
день у кожного виникла потреба 
сказати товаришам щире слово. 
Мітинги у всіх цехах виникали 
самі собою. «Тобі. Батьківщино, 
наш труд, серця наші». — так 
під оплески робітників заводу 
закінчив свій виступ майстер 
механічного чехе Олександр 
Настен ко

За зміну робітники паровозо
ремонтного повністю відремон
тували машину № ОМ. Разом 
товаришами Олександр Рудой. 
Іван Тюхтій, Віталій Досипаний. 
Валерій Боровки подарували 
державі близько 3 тисяч кар
бованців

Трудові звершеная старших 
стали гарним прикладом Яля 
червоногалстучннх, для шкіль
ної комсомолі'!. Урочисті лінійки 
відбулися у школах №№ 1, 2, б. 
Упорядковували шкільні спор
тивні майданчики, збирали ме
талевий брухт. Комсомольці і 
піонери школи № 5 зібрали цьо
го дня сім тонн металевого ло
ні. школи №1 — 12 тони.

Не було такої вулиці, такого 
подвір’я, де б сьогодні не при
повзли жителі Гайворона. Упо
рядковували свої території ком
сомольці локомотивного депо на 
чолі з секретарем Віктором Кав
кою, механізованого гранітного 
кар’єру, міжколгоспбуду, всіх 
міських організацій і установ.

В. ДІМІН.
м. Гайворон.
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ГОЛОВНИЙ ДЕНЬ 
його життя

(Закінчення. Початок в газеті 
за 12 квітня).

— Л якщо без жартів? — 
суворо запитав учений і, не 
дочекавшись відповіді, попере
див: — Я вам все-таки пропо
ную лягти в лікарню, поліку
ватися. Цс наказ. Вн зрозумі
ли мене?

— Сподіваюсь, не в цю ж 
хвилину...

— Не в цю. — пом’якшав 
Корольов. — А поки допові
дайте...

Академік, не переонваючн, 
мовчки слухав доклад про пе
ревірку всіх систем ракети-но- 
сія. Воскресепськнй доповідав 
чітко, впевнено.

— Добро. Дякую.
Корольов встав і, міцно по

тиснувши руку інженера, за
тримав її на секунду. Потім

Настрій бадьорий. До старту 
готовий. Прийом.

Корольов; Чудово. — 1 ПІСЛЯ 
паузи: — Ключ на старт.

Гагдріи: Вас зрозумів. Ключ 
на старт.

Стрілка хронометра стрімко 
мчала по чорному цифербла
ту, наближаючись до дев’ятої. 
Заступник конструктора від
дає останні команди:

— Продувка.
— Претяжка.
І, нарешті, остання, як по

стріл, коротка команда:
— Підйом!
В підземний бункер донісся 

віддалений гул. Це почали 
працювати реактивні двигуни. 
В перископ було видно, як, 
викидаючи стовпи полум’я, 
ракета здригнулася іі стала 
повільно, ніби мимоволі, від
ділятися від стартового об-

хнгро. по-корольовськи по
сміхнувся і довірливо запро
понував:

— У мене тут в кишені таб
летки валідолу завалялися. 
Можу поділитись.

ладнання.
Ну, поїхали’ — почувся 

дзвінкий збуджений голос 
Юрія Гагаріпа. — Самопочут
тя добре. Відчуваю перена- 
ваіпажсння. Все нормально.

Перед стартом.
Кадр з фільму.

ВОНИ
ви
ПЕРШИМИ

1941

35 РОКІВ ТОМУ, 16 КВІТНЯ 1934 РОКУ ЦВК СРСР 
ВСТАНОВИВ ЗВАННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ

С ТАРИЙ чукча говорив про таємничі острови, що 
розташовані по той бік криги. Мислив

ці добирались туди не на байдарках, що пли
вуть по студеній воді, а на байдарках, що літають 
у повітрі. І крилаті човни водив на острови найкра
щий мисливець, перший герой з героїв, на ім’я Ана- 
толянгін. Цей самий Анатолянгін врятував тисячу чо
ловік із затонулого пароплава і по небу доставив 
на сушу. Він усе вмів, він був могутнім і безстраш
ним.

Анатолянгін! З трудом вдалось розшифрувати, що 
це — російське ім’я Анатолій, переінакшене на чу
котський лад. Тоді я зрозумів, що мова йде про мо
го друга — Анатолія Ляпідевського. Ця людина — 
кавалер Золотої Зірки, на якій стоїть порядковий но
мер «1», людина, яка при житті ввійшла в леген
ду...»

Цей уривок з книги Героя Радянського Союзу М. 
Водоп'янова «Повесть о первых Героях», що тільки- 
но вийшла в серії «Молодежи о героях и подвигах».

С. О. Леваневський (герой № 2), М. Т. Слєпньов 
(герой № 3), М. П. Каманін (герой № 4), В. С. Моло
ков (герой № 5), І. В. Доронін (герой № 6) і М. В. 
Водоп’янов (герой № 7). Восьмому герою — Михай
лу Громову — Золота Зірка вручена восени 1934 
року. За ним високого звання удостоїлись Валерій 
Чкалов, Георгій Байдуков, Олександр Беляков, Воло
димир Коккінакі. Незабаром Героями Радянського 
Союзу стали відважні жінки — Поліна Осипенко, 
Марина Раскова і Валентина Гризодубова, які здійс
нили переліт на літаку «Родина» з Москви на Дале
кий Схід. Принагідно відмітимо, що двоє з них — 
уроженки України: П. Д. Осипенко з с. Новоспась- 
кого Запорізької області, В. С. Гризодубова — з 
Харківщини.

Серед перших Героїв — видатний учений, дослід
ник Арктики, академік О. Ю. Шмідт, севастополець 
І. Д. Папанін та дніпропетровець П. П. Ширшов 
(1938 рік).

Першим Героєм Радянського Союзу в небі Іспанії 
став полковник Б. Туржанський. Тим же Указом, від 
31 грудня 1936 року, удостоїлись високого звання 
льотчик-винищувач В. Бочаров (посмертно), лейте
нант К. І. Ковтун, майор Е. Г. Шахт, льотчик-випро- 
бувач П. А. Джібеллі та інші.

Від імені бійців, командирів і політпрацівників при
кордонних військ вітав делегатів ХУІІІ-го з’їзду 
КПРС один з перших героїв боїв за Хасан — шахтар

з Донбасу лейтенант І. Д. 
Чорноп’ятко. Перші Дві
чі Герої Радянського Со
юзу — І. Д. Папанін 
(1937 і 1940 роки), гене- 
рал-лейтенантТ. П. Крав
ченко (з Дніпропетров
щини, 1939 рік), підпол
ковник С. П. Супрун (з 
Сумщини, 1940 і 
роки, посмертно).

В 1939 році став 
лером Золотої 
О. М. Боровков, 
пенсіонер, 
в 
ник О. М. Боровков ра
зом з групою радян
ських льотчиків-добровольців допомагав китайсько
му народу в його боротьбі з японськими мілітарис
тами.

Першими серед кіровоградців удостоєні високого 
звання Героя Радянського Союзу танкіст І. І. Коваль 
(Указ від 15. 1. 1940 р.), проживає в Кіровограді; 
старший політрук, комісар ескадрильї А. С. Пасіч
ник (родом з с. Омельника Онуфріївського району); 
капітан А. Й. Петраковський (в особистій картці Ге
роя: с. Новософронівка Єлисаветградського повіту); 
лейтенант-танкіст О. М. Ківа (родом з с. Мошорино- 
го Знам’янського району). Всі стали Героями в 1940 
році.

кава-
Зірки 
зараз 

проживає 
Кіровограді. Полков-

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
керівник лекторської групи обкому 
ЛКСМУ.

На знімках: І. І. Коваль (угорі) та О. М. Ківа.

І, поклавши під язик по 
таблетці, вони розійшлися по 
своїх місцях.

По командах, які передава
лися по радіо, С. П. Корольов 
знав, як ішли заключні робо
ти. Нерідко він сам включав
ся в «потік», уточнюючи на
слідки перевірки окремих 
систем, когось підганяв, від 
когось вимагав більшої ре
тельності, комусь обіцяв «вей- 
пати».„

— Я — «Заря». Як чуєте ме
не? — спитав академік Гага- 
ріна, підійшовши до мікро
фона.

— Вас чую відмінно. Сергію 
Павловичу, — і потім чітко, 
по-військовому: — Перевірку 
зв’язку закінчив. Вихідна по
зиція тумблерів на пульті уп
равління — задана, глобус на 
.місці розділення. Тиск у ка
біні — 1, вологість — шістде- 
сять п’ять процентів, темпе
ратура — 19 градусів. Тиск у 
відсілу — одна ціла, дві деся
тих. Тиск у системах орієнта
ції — нормальний. — Космо
навт зробив паузу і звичним, 
веселим голосом закінчив: — 
Самопочуття добре, до старту 
готовий.

...Залишилися лічені хвилини 
до останньої, вирішальної се
кунди. Академік взяв у руки 
мікрофон і став викликати по
трібних йому людей, щоб ще 
і ще раз перевірити готовність 
служб до підйому ракети. І ко
ли остаточно переконався в то
му, що все нормально, кинув 
своєму заступникові, який 
стояв біля перископа. Той 
ввімкнув хронометр, і кімната 
сповнилася рівним:

— Так, так, так...
Магнітофонна стрічка збе

регла передстартову розмову 
Корольова з Гагаріннм.

Гагарін: У мене все нор
мально. Самопочуття добре.

— «Кедр»! Я — «Заря». Г.сі 
ми бажаємо вам доброго по
льоту. Все нормально.

— Вас зрозумів. До побачен
ня. До скорої зустрічі, дорогі.

А через деякий час весь світ 
почув диктора московського 
радіо, який передавав Пові
домлення ТАРС:

— 12 квітня 1961 року в Ра
дянському Союзі виведений на 
орбіту навколо Землі перший 
у світі космічний корабель- 
супутник «Восток» з людиною 
на борту...

Тріумфальний політ 10. Га
гарина почався о 9 годині 
7 хвилин і о 10 годині 56 хви
лин за московським часом за
кінчився. Радянський корабель 
«Восток» здійснив успішну 
посадку в районі села Смє- 
ловка. Саратовської області. 
В місті на Волзі, на березі річ
ки, в кам’яному особняку, 
спеціально підготовленому для 
післяпольотпого відпочинку і 
медичного обстеження космо
навта, С. П. Корольов зу
стрівся з першовідкривачем 
космосу. Це була зустріч 
батька і сина, вченого і учня.

— Дякую, Юра, — схвильо
вано сказав академік і міцно 
обняв героя.

— Вам дякую, Сергію Пав
ловичу, я-то що...

— Віи-то що, — передраж
нив академік. — Ви відкрили 
людям дорогу в космос! Ну, 
та гаразд. Про цс скажуть ін
ші. А зараз ходімо. 1 все наіі- 
дегальніше — від першої до 
останньої секунди.

Ввечері того ж дня С. П. 
Корольов уже дзвонив у Мо
скву.

— Поспішайте, — говорив 
він своєму заступникові. -- 
«Восток-2» треба готувати до 
старту.

А. РОМАНОВ. 
(ТАРС).

Як відомо на старті чемпіо
нату країни з футбола серед 
команд другої групи класу 
«А» суперниками кіровоградсь
кої «Зірки» були новачки цієї 
ліги — чернігівці. Наші зем
ляки мали явну перевагу над 
гостями і перемогли з рахун
ком 1:0. Гол на 51-й хвилині 
забив Віктор Ступак.

Позавчора «Зірка» приймала 
футболістів з Житомира. То
рік вони, як і «Зірка», зайня
ли четверте місце в своїй під
групі.

Отже кіровоградцям дістав
ся твердий горішок. Гості без 
розвідки кинулися в атаку, 
але пробитися до воріт їм не 
вдалося. Не лишилися в боргу 
і господарі поля. Вони притис
нули житомирців до ЇХ штраф
ного майданчика. 1 ось у цей 
момент хтось із гостей зіграв 
рукою. Анатолій Кравченко 
сильно пробив у «дев’ятку», 
так що воротар Томаш Сн- 
ницькин не встиг навіть зреа
гувати на цей гарматний удар.

І другий гол, який на 64-й 
хвилині магчу забив Володи
мир Дсрябін, цілком на со
вісті Снннцького: м’яч було 
пробито з далекої відстані й 
до того ж несильно.

Та не минуло більше хвилини, 
як гості відквнтали один гол. 
Це зробив Анатолій Александ
ров, який майстерно завершив 
добре розіграну після штраф
ного удару комбінацію. Далі, 
скільки не намагалися футбо-

ЧОТИРИ
З ЧОТИРЬОХ
лісти «Автомобіліста» уникну
ти поразки, їм не вдалося цьо
го зробити. Так з рахунком 
2:1 на користь «Зірки» і закін
чилася ця зустріч. Тепер у неї 
чотири очка з чотирьох можли
вих.

Подаємо результати інших 
матчів перших двох турів: пер
ший тур — «Хімік» (Сєвєродо- 
нсцьк) — «Металіст» (Харків)
— 0:0, СКА (Одеса) — СКА 
(Львів) — 2:0, «Локомотив» 
(Херсон) — «Авангард» (Тер
нопіль)—0:2, «Карпати» (Львів)
— «Будівельник» (Полтава) — 
1:0, «Буковина» (Чернівці) — 
«Дніпро» (Дніпропетровськ) — 
0:2, «Локомотив» (Вінниця) — 
«Металург» (Запоріжжя) — 0:1, 
«Суднобудівник» (Миколаїв) — 
«Динамо» (Хмельницький) — 
0:0, «Шахтар» (Кадіївка) — 
«Азовець» (Жданов) — 1:0, 
«Кривбас» (Кривий Ріг) — СКА 
(Київ) — 1:0: другий тур — 
«Шахтар» — «Хімік» — 0:0, 
США (Одеса) — «Авангард» — 
0:0, «Суднобудівник» — СКА 
(Львів) — 2:0, «Локомотив» 
(Херсон) — «Динамо» — 1:1, 
«Карпати» — «Металург» — 1:0, 
«Букопнна» — «Будівельник» — 
1:0, «Локомотив» (Вінниця) — 
«Дніпро» — 2:2, «Таврія» — 
СКА (Київ) — 1:1, «Кривбас»
— «Десна» — 1:1, «Металіст»
— «Азовець» — 2:1.

Наступний тур 17 квітня. В 
цей день «Зірка» прийматиме 
армійця Києва.

Вечір шанувальників поезії
Позавчора в приміщенні центрального лекторію м. Кірово« 

града відбувся традиційний поетичний вечір, присвячений об« 
ласному Дню поезії.

Поезії, присвячені Батьківщині, партії, народу, ліричні стро« 
фи прочитали кіровоградські поети Г. Шевченко, Г. Щербина, 
В. Гончаренко, Н. Танірбсргенов.

Вечір вів голова обласного літературного об’єднання М. К. 
Смоленчук.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ, і
■■ -

УМАНСЬКИМ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ім. п. г. ТИЧИНИ

Тшекпн
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 16 квітня. Перша 

програма. 10.00 — Тсленовшні. 
(М). 10.15 — «Тобі, юність».
Ленінська «Искра» в Одесі. 
(Одеса). 10.45 — «Здоров'я». На
уково-популярна програма, (М). 
II. 15 ~ Телевісті. (К). 11.25 — 
Кіножурнал. (К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Для учнів 7-го кла
су. «Рух гайдамаків. Коліїв

щина в І половині XVIII ст.». 
(К). 12 10 — «Перстень з русал
кою». Художній фільм, І серія. 
(Кіровоград). 13.35 — Міжнарод
ні змагання з важкої атлетики 
на приз «Дружби». (К). 16.30 — 
«Процес у Кельні». Телефільм. 
(Кіровоград). 17.25 — Наші ого
лошення. (Кіровоград). 17.30 — 
«О. Куусінен — солдат револю
ції». (Петрозаводськ). Ія.00 — 
«Ось він, колишній третій». (К). 
18.30 — «Створення танців». Те
лефільм. (К). 19 00 — Першість 
СРСР з футбола. — «Динамо» 
(К). — «Динамо» (М). В перер
ві — телевісті. (К). 20.45 — ін
формаційна програма «Час». 
(ЛІ). 21.15 — «Перстень з русал-

кою». Художній фільм. І се
рія. (Кіровоград) 22.45 — Між
народні змагання з важкої ат
летики на приз «Дружби». (К).

ЧЕТВЕР, 17 квітня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — «А тепер суди». Худож
ній фільм. (Кіровоград). 12.00 — 
Міжнародні змагання з важної 
атлетики на приз «Дружби». 
Трансляція з Київського Палацу 
спорту. (К). 17.10 Голубий
екран — школярам. «Пам'ятни
ки російської архітектури». (Кі
ровоград). 17.30 — «Культурна 
революція проти культури*. 
(М). 18.00 — Телевісті. (К). 18.20 
— «Від Дніпра до Бугу». Теле

журнал. (Кіровоград). 19.00 — 
Показові виступи переможців І 
призерів на чемпіонаті світу з 
фігурного катання. (Ленінград). 
В перерві — телевісті. (К). 22.15 
— «Весна хліборобська». (І<). 
22.25 — Міжнародні змагання з 
важкої атлетики на. приз «Друж
би». (К).

Друга програма. 11.00 ~ Фільм- 
концерт «Майстри башкирсько
го балету». (К). 18.00 — Для 
школярів «Сто витівок двох 
друзів». (М). 18.20 — І. Цюпа. 
Літературний театр. «Це було 
на світанку». (К). 22.00 — :«Л 
тепер суди». Художній фільм. 
(Кіровоград),

Наша адреса і телефони |р " ..... — ..

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36 Телефони: 
сенреіаоіату — 79-33-55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.
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ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
на перші курси 1969—1970 навчального року 

стаціонарного і заочного відділів
' На стаціонарний відділ проводиться набір на фа

культети:
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ по спеціальностях 

«математика» (4 роки навчання) і «математика і фі
зика» (5 років навчання),

ПРИРОДНИЧИЙ по спеціальності «біологія і й?*- 
мія» (5 років навчання).

На заочний відділ проводиться набір на факуль
тети:

ФІЗИ КО-МАТЕМАТИЧНИ Й по спеціальності 
«математика»,

ПРИРОДНИЧИЙ по спеціальності «біологія , і хі
мія» (приймаються особи, що працюють у школі за 
даною спеціальністю або закінчили педучилище).

Вступні іспити па всі форми навчання проводять
ся за програмами для вступників до вищіїх учбових 
закладів, затвердженими Міністерством вищої і се

редньої спеціальної освіти СРСР, з таких дисциплін: 
по спеціальності «математика», «математика і фі

зика» — з математики (письмово і усно), фізики 
(усно), української мови і літератури (твір);

по спеціальності «біологія і хімія» — з хімії (ус
но), фізики (усно), біології (усно), української мови 
та літератури (твір).

Прийом заяв:
на стаціонарний відділ — з 20 червня по ЗІ лип

ня, початок екзаменів 1 серпня;
на заочний відділ — з 20 квітня по 31 травня, по

чаток екзаменів 1 червня.
Заява про прийом подається вступником на ім’я 

ректора інституту. До неї додаються: документ про 
середню освіту (оригінал), характеристика для 
вступу до вузу, медична довідка (форма № 286), 
фотокартки (розміром 3X4).

АДРЕСА ІНСТИТУТУ: Черкаська область, 
м. Умань, вул. Жовтневої революції, 1.

РЕКТОРАТ.
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