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РАПОРТИ ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ
е 612 ТОНН НАДПЛАНОВИХ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИХ 
ВАНТАЖІВ - ПІДСУМОК РОБОТИ ДВОХ МАШИНІСТІВ ЗНА- 
М ЯНСЬКОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО.
• КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНІ БРИГАДИ Г. БРАЙЛОВСЬКОГО І 
В. НЕДОПАСА ВЗЯЛИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИКОНАТИ ДВІ ЗМІННІ НОР
МИ. МОЛОДІ ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ ДОТРИМАЛИ СВОГО СЛОВА!
• 6,2 ТИСЯЧІ КАРБОВАНЦІВ — ТАКИЙ ВНЕСОК БУДІВЕЛЬНИ
КІВ КОМБІНАТУ «КІРОВОГРАД ВАЖБУД» У ФОНД П’ЯТИРІЧ
КИ.
Є Комгіаніївка. Комсомольці і молодь заклали алеї нового парку 
«50-річчя присвоєння ВЛКСМ імені В. І. Леніна».

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇВ, ЄДНАЙТЕСЯ!

Ціна 2 коп,

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.
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ДВАII О
Спеціальність машиніста млина сухо

го помолу графіту дуже відповідальна. 
Без такого млина Заваллівський графі
товий комбінат не зміг би випускати 
графіт марки «ПЗ». Тут освоєно випуск 
багатьох різних марок графіту, а от сам 
<ПЗ» — гордість комбінату. Бо ця мар
ка задовольняє попит багатьох галузей 
промисловості країни, йде за кордон.

На млині працюють двоє друзів — комсо
мольці Олександр Мостовщиков та Валентин 
Боженко. Стаж Олександра на фабриці — 
один рік, але він вже зумів довести свою 
працелюбність.

А напередодні Червоної суботи відбу
лись комсомольські збори. Дружно об
говорили працю Леніна «Великий по-

І5 А 55 Д А И II Я
чин», вирішили 21 квітня кожному ком
сомольцеві на своєму робочому місці 
вдвічі перевиконати змінні завдання. І 
слова свого дотримали. В цеп день фаб
рика видала більше 174 тонн звичайного 
і ЗО топи тигельного графіту, загальною 
вартістю понад 26,4 тисячі карбованців.

/ в цьому значний внесок О. Мостов
щикова та його друзів — комсомольців 
різних цехів — В. Рижака, С. Сікор- 
ського, О. Шой хета, В Маликова, В. Ма- 
ліна, Ю. Чайки, В. Зайцева, Л. Сіва- 
ка, А. Козерняк, Л. Яцкіз.

ЛІ. МІКЕЛЬ, 
спецкор. «Молодого комунара».

Гайворопськнй район.

Прохідники ланки Анато
лія Коханова Світлополь- 
ської шахти комбінату 
«Олександріпвугілля» пра
цювали на розчистці лави 
в шахті.

На фото: зліва
направо: брати Іван та
Сергій КУЛІКОВИ, Анатолій 
КОХАНОВ, Віктор ПРОХО
РЕНКО та Павло СКАЛЮК. 
А на благоустрій території 
шахти вийшли працівники 
інженерно-технічного управ
ління.

Фото В. КОВПАКА.

На фото: внизу комсо
молка Тамара ІВАНОВА.

ВАЛЕНТИНА ЧОРНА
БУЛА ПОПЕРЕДУ

Напередодні Червоної су
боти члени комсомольсько- 
молодіжних груп ферм № 1 
та № 4, що в колгоспі «Ро
сія», зібрались на короткі 
збори. Вирішили: відзначити 
суботник ударною працею. 
Дояр Анатолій Добродняк, 
доярки Віра Василенко, Надія 
Ткаченко та їхні подруги не 
підвели.

А в цей час за кілька де
сятків кілометрів, у колгоспі 
«Червоний партизан», Вален
тина Чорна досягла високого 
рубежу — надоїла по 13 кі
лограмів молока на корову.

В районі — чотири комсо
мольсько-молодіжні колекти
ви на МТФ. Всі вони попра
цювали на суботнику ударно.

Добра традиція склалась в 
школах району. Школярі час
то допомагають колгоспни
кам. Ось і в цей день учні 
5—10 класів працювали в са
дах та на городах. Учні Олек- 
сандрівської школи-інтернату 
висадили 1,5 гектара буряків 
на насіння в колгосг.і «Чер
воний прапор».

Близько трьох тисяч ком
сомольців вийшли в районі 
ка суботник. їхній заробі
ток — 2700 карбованців — 
перераховано у фонд дев'я
тої п ятирічки.

О. ДЕРКАЧЕНКО, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Олександрійського району.

10РЖЕСТВИ ВСЕПЕРЕМЛГАЮЧИХ ІДЕЙ ЛЕНІНІЗМУ
КРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ 103-ю РІЧНИЦЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА

МОСКВА
Назавжди увійшов в історію нашого 

народу, в історію людства день 22 квіт
ня — день народження Володимира Іл
ліча Леніна, з ім'ям якого нерозривно 
зв’язані створення Комуністичної партії і 

< першої в світі держави трудящих, всі
хУ успіхи нашого народу, братніх соціаліс

тичних країн, велетенські перетворення 
у світі.

103-я річниця з дня народження Ілліча 
відзначається у знаменні дні. Недавно 
наш народ урочисто відсвяткував півсто
літній ювілей утворення СРСР. Тепер 
нраїна готується до ще однієї знаменної 
дати — 70-річчя з дня відкриття II з'їзду 
РСДРП, з'їзду, на якому було утворено 
ленінську партію. Як підкреслюється у 
Постанові ЦК КПРС «Про 70-річчя 
II з’їзду РСДРП», шлях, пройдений від
тоді нашою партією, не має собі рівних 
в історії. Вона стала майже п’ятнадцяги- 
мільйонною армією комуністів, бойовим 
авангардом усього радянського народ/.

17 година. Палкими оплесками учас
ники засідання зустрічають товаришів 
Л. І. Брежнєва, Г. І. Воронова, В. В. Гри- 
шина, А. П. Кириленка, О. М. Косигіна, 
Ф. Д. Кулакова, К. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, М. В. Підгорного, Д. С. Полян- 

ського, М. А. Суслова, О. М. Шелепіна, 
П. Ю. Шелеста, Ю. В. Андропова, П. Н. 
Демічева, Б. М. Пономарьова, М. С. Со- 
ломенцева, Д. Ф. Устинова, В. І. Долгих, 
І. В. Капітонова, К. Ф. Катушева.

103-й річниці з дня народження В. І. 
Леніна було присвячене урочисте засі
дання, яке відбулось 20 квітня в Крем
лівському Палаці з’їздів. У залі зібрали
ся передовики і новатори московської 
промисловості, трудівники Підмосков’я, 
діячі науки і культури, воїни Радянської 
Армії і Флоту. Присутні численні інозем
ні гості, радянські і зарубіжні журна
лісти.

Урочисте засідання відкрив член По- 
літбюро ЦК КПРС, перший секретар 
Московського міського комітету партії 
В. В. Гришин.

Під склепінням Кремлівського Палацу 
з'їздів звучить Державний гімн Радян
ського Союзу.

З доповіддю «Ленінізм освітлює шлях 
до комунізму» виступив кандидат у чле
ни Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК 
КПРС Д. Ф. Устинов.

Засідання оголошується закритим. 
Його учасники стоячи співають партійний 
гімн «Інтернаціонал».

Потім відбувся святковий концерт.
(ТАРС).

КИЇВ
Безсмертне ленінське вчення пере

можно крокує по планеті, справляючи 
величезний вплив на весь хід світової 
історії, на долю людства. Ідеї В. І. Лені
на, втілені у великих завоюваннях соціа
лізму, оволодівають умами й серцями 
нейширших мас в усіх кутках земної 
кулі.

Трудящі Радянської України разом з 
усіма народами нашої багатонаціональ
ної батьківщини широко й урочисто від
значають ленінську річницю. В ці дні усі 
радянські люди ще і ще раз демонстру
ють свою безмежну вірність ленінським 
заповітам, непохитну готовність віддати 
всі свої сили, знання і досвід справі бу
дівництва комунізму в нашій країні.

20 квітня у святково прикрашеному 
Палаці культури «Україна» відбулось 
урочисте засідання представників пар
тійних, радянських, громадських органі
зацій і Радянської Армії, присвячене 
103-й річниці з дня народження В. І. Ле
ніна. Відзначити пам'ятну дату прийшли 
передовики і новатори виробництва сто
лиці України, трудівники полів і ферм 
Київщини, ветерани партії, діячі науки, 
літератури і мистецтва, молодь, воїни 
Радянської Армії.

У глибині сцени на фоні герба Радян
ського Союзу скульптурний портрет 
В. І. Леніна. Золотом сяють цифри: 
«1870» і «1973».

18 година ЗО хвилин. Тепло зустрінуті 
присутніми місця в президії займають 
керівники Комуністичної партії і уряду 
республіки товариші Г, І. Ващенко, І. С. 
Грушецький, Н. Т. Кальченко, І. К. Лутак, 
О. ГІ. Ляшко, О. А. Титаренко, В. В. Щер- 
бицький, М. М. Борисенко, В. Ю. Малан- 
чук, Я. П. Погребняк, представники пар
тійних, радянських і громадських органі
зацій, знатні люди Києва і області.

Урочисте засідання відкрив перший 
секретар Київського міськкому КП Ук
раїни О. П. Ботвин.

Під склепінням палацу велично звучать 
мелодії Державних гімнів СРСР і УРСР.

Одностайно обирається почесна прези
дія в складі Політбюро ЦК КПРС.

З доповіддю про 103-ю річницю з дня 
народження В. І. Леніна виступив канди
дат у члени Політбюро, секретар ЦК КП 
України В. Ю. Маланчук.

Під бурхливі оплески присутніх прий
мається вітальний лист ЦК КПРС.

Урочисте засідання оголошується за
критим. Його учасники натхненно співа
ють партійний гімн «Інтернаціонал».

Наприкінці відбувся великий концерт, 
(РАТАУ).
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Цього дня природа імпонуоала тій 

окриленій радості, яку принесла ко
лективна праця на суботнику. Земля, 
добре пригріта теплим весняним сон
цем, ніжно котила голубе марево ко
согорами понад Виссю.

У колгоспі «Україна» головні події 
Червоної суботи — в полі. Тут меха
нізатори бригади Леоніда Макаренка 
готують грунт під посів просапних, 
сіють, садять картоплю.

— Скільки ж сьогодні посадите? — 
тг.ю Сергія Давидова, тракториста, 
тільки-но повернувся з далеких гін, 1 
розпороті йолу Надія Мельниковим
Ольга Ковальчук разом з сівальником Пав
лом Голопсцьким засипали картоплесад
жалку.

— Сьогодні, щоб там не Суло, дамо шість 
гектарів, — відповідає тракторист.

— А вчора на скількох посадили?
— Вчора менше. Сьогодні суботник 

праця агарна, посміхається Сергій 
вмить опиняється за кермом.

На засипку саджалки пішло всього 
кілька хвилин — і знову гони. Затрим
ки нема. >.

пи-
ІЦО 
на 
та

В конторі колгоспу на годину дня 
вже зібрана інформація про хід су- 
ботника в полі, на фермах, в майстер

нях, на впорядкуванні садиби. І інфор. 
мація ця відрадна: разом зі старши
ми на всіх ділянках колгоспного ви
робництва — молодь.

Колгосп «Україна» — не виняток. 
Всього в районі в суботнику взяли 
участь 12 986 юнаків і дівчат, понад 
дві тисячі з них — на виробництві. 
Самовіддано попрацювали у Черво
ну суботу 17 комсомольсько-моло
діжних колективів, тисячі учнів шкіл 
впорядкували територію сіл і міста, 
садили дерева, збирали металолом.В. ОЛЕКСЕНКО.

Маловисківський район.
На фото: молоді колгоспниці НАДІЯ 

МЕЛЬНИКЕВИЧ та ОЛЬГА КОВАЛЬЧУК 
з колгоспу «Україна» засипають картоплею 
саджалку, яку щойно привів до степової 
дороги з далеких гін СЕРПИ ДАВИДОВ.

Фото автора.

ПАНОК комуністичного суботни- 
’ ка. Центральна прохідна заво

ду «Червона зірка» прикрашена 
прапорами, грає оркестр.

— Ми всі у готовності помер 
один, — говорять секретар завод
ського комітету комсомолу Сергій 
Вишницький, — через кілька хви
лин почнемо.

Оперативно, по-бойовому підго- 
увалися червонозорівці до субог- 
шка. На заводі було створено 
ітаб керівництва суботником, очо-

НОВАЧОК,
і&етердн

ліований заступником директора 
А. Ф. Шило, пресцснтр, радіо і фо
тогазета. На своїх постах — шта
би «Комсомольського прожекто
ра». Сім годин тридцять хвилин,— 
включено трудовий секундомір 
комуністичного суботника. Відразу 
взято високий темп. Вже у вісім 
годин ранку в четвертому цеху 
випущено першу стінну газету, 
присвячену трудовим успіхам ком
сомольців. Цех зобов'язався ви
пустити за робочу зміну 130 сіва
лок. дати запасних частин на тися
чу карбованців. Попереду комсо
молка Надія Щербань.

1 це далеко не поодинокий факт. 
Наприклад, токар того ж цеху Ві
талій Головерда, що зовсім недав
но. після закінчення школи, етап 
туї працювати, зобов’язався вико
нати півтора змінних завдання. Не 
перший ного с.уботник, який вів 
провів як робітник, і хлопець від
значає його вагомим трудовим 
внеском.

Більшість дільниць і бригад за
воду працювали на зекономлених 
електроенергії, сировині.

* На чолі цього почину — комсо
мольсько-молодіжна бригада іме
ні XXIV з’їзду КГІРС ковальсько- 
пресовою цеху, де бригадиром 
Геннадій Брайловський. Члени 
бригади зекономили 13 тонн мета
лу на суму 1274 карбованці. В 
числі перших і дільниця цеху № 4, 
де майстром А. Великий. Тут зеко
номлено 150 кілограмів сировині;, 
бригада працює на ній всю зміну. 
Приклад показує комсомолець 
Олексій Мелехов.

Святковий, наьіть зовнішній вигляд у 
робітників механоскладального цеху 
№ 2 — у кожного на грудях червона 
стрічка, немеркнучий символ революції. 
Пройшла лише година з початку субот
ника, а цеховий штаб «КП» вже ви
пустив першу «блискавку» на честь 
бригади заслуженого машинобудівника 
У PCP Олексія Кошурка, який за цей 
час випустив 5 рам дли сі калек. Ра
зом з робітниками заводу вийшли на 
суботнії« І ветерани, нині пенсіонери. 
Вони донесли до сердець комсомолі)' 
наших днів ентузіазм перших субот-нн- 
кіп. Серед них комсомолець 20-х років 
II. D. Синяк. Він — жива ісіорія заводу. 
Пішов з заводу по путіїяіі комсомолу 
в Червоний флот, а повернувшись, брав 
участь, у випуску першої червоиозорів- 
с.ької сівалки. Нині він, на своему ро
бочому місці і разом з комсомольцями 
70-х років працює по-ударноиу.
Г8 РОИШЛЛ перша година робочої 
** зміни. Приклад у комуністич
ному ставленні до праці показує 
електроліз а рюп ал ьп ик .чех авоскл а - 
дальнего цеху № 3 Герой Соціа
лістичної Праці 1. О. Шиш. Взяв
ши на себе високі зобов’язання 
виготовити за зміну 390 виробів, 
він за першу годину внгстоннв 70

Квітами прикрашений бюст 
Леніна біля штабу по керівництву 
суботником. Сотні червонозорівців 
прийшли сюди на мітинг підведен 
ня підсумків Червоної суботи. 
Один за одним підходили до мік
рофона промовці і з гордістю до
повідали: «Взяті зобов'язання ви
конали!», «Працювали по-удар- 
ному*. А. КОВНРЬОВ, позаштатний кореспондент «Молодою комунара».

Завод «Червона зірка».

Є НАДПЛАНОВІ!Знам’янка. Хоч вулицями поспіша
ли люди в робітничих спецівках, 
але день цей починався як святко
вий. Бо всюди майоріли стяги і з 
усіх сторін міста чулася урочиста 
мелодія маршу духових оркестрів. 
Так, Червона субота для знам’ян- 
ських робітників була справжнім 
святом. На майдані біля локомо
тивного депо відбувся мітинг моло
ді. присвячений Всесоюзному кому
ністичному суботнику.

— Своє завзяття ми повинні по
казати сповна, — заявили на ньому 
слюсарі Анатолій Омельченко та 
Віктор Лімоненко. — Бо ми, ком
сомольці, неодмінно маємо бути 
попереду.

Заклик молодих ентузіастів під
тримали всі виробничники локомо
тивного депо. Великовагові поїзди 
повели Валерій Олефіров і Микола 
Нетесов. Наприкінці зміни вони 
рапортували:

— Є шістьсог дванадцять тонн 
надпланових народногосподарських 
вантажів.

З таким же ентузіазмом працю
вало 240 комсомольців депо.

Небувале трудове напруження 
панувало на станції Знам’янка, де 
залізничники формували теж вели
ковагові состави. Зміна диспетчера 
Володимира Волобуєва відправила 
16 поїздів. А всього було сформо
вано їх 25.

В райком комсомолу цілий день 
надходили радісні повідомлення з 
колгоспів, підприємств, шкіл району.

Всього лід час суботника ударно 
працювали 16 тисяч юнаків та дів
чат. І кожен трудився з ловкою від
дачею сил І енергії.М. ШЕВЧУК, спецкор «Молодого комунара».

Ударною працею від
значила день Всесоюзного 
комуністичного суботника 
молодь Ульяновського ра
йону.

На спорудженні спор
тивного комплексу працю
вали 350 юнаків та дівчат 
районного центру. За кіль
ка годин стадіон невпіз
нанно змінився. Лавки для 
глядачів ясніли свіжою 
фарбою, розправили віти 
щойно посаджені дерев
ця.

Близько 300 чоловік ви
йшли на будівництво но
вої лікарні в Ульяновці. В 
тому, що вона буде здана 
в експлуатацію раніше на
міченого строку, і їх за
слуга.

З ентузіазмом працюва
ла під час Червоної субо
ти колгоспна молодь ра
йону. Юнаки та дівчата

УЛЬЯНОВСЬКІ
ТИСЯЧІ

тракторної бригади кол
госпу «Росія» підвозили 
посівний матеріал на поло, 
трудилися на фермах. 
Правління господарства 
відзначило ударну працю 
Маргарити Цикалюк, Пет
ра Мельника, Івана Савчу
ка та багатьох інших моло
дих трактористів.

І так було скрізь. А піс
ля закінчення суботника 
став відомий його резуль
тат — молодь перерахува
ла у фонд дев'ятої п'яти
річки 5 тисяч карбованців.А. БУЙ, другий секретар Ульяновського райкому ЛКСМУ.

З піснею, справді легше працювати. В цьому 
можна було переконатись, побачивши як тру
дилися па суботнику учні 25-1 середньої школи 
міста Кіровограда.

За півдня вони викопали всю роботу, яку їм 
було виділено. Причому з оцінкою «відмінно». 
А якщо говорити циф- 
рами, то це матиме та- •
кий вигляд. 210 учнів ТІ | ІТ
їивєзлн 26 кубічних мет- -* V/ > ж 131”
рів сміття, підмели 45 
тисяч метрів вулиці, об- 
копали 85 дерев.

Особливо завзято працювали восьмикласники 
Лариса Расказова, Наталка Борик, Олександр 
Грабар та семикласники Валентина Жердій, 
Андрій Яковенко і багато інших.

Це ж саме можна сказати і про учнів 28-ї 
школи,, які працювали в день суботника на ву
лиці Толстого. В. УРСОЛОВ, інженер міського комунального відділу.

м. Кіровоград.

ВШРЕДЖАЮЧИ ГОДШ
Годинник відлічив лише кілька годин з початку 

Червоної суботи, а вже стало ясно, що молодь Кіро
воградського ремонтного заводу «Укрсільгосптехні- 
ка» набагато перевиконає взяті на цей день зобов’я
зання.

Комсомольці та молодь механічного цеху виготовили 2 иа- 
роводоструменевих очисники, давши змогу товаришам, що 
працювали в другу зміну, перевиконати завдання. Крім іо- 
ю, вони випустили запчастин на суму 600 карбованців. Особ- 
ліво відзначилася Алла Гуслнста, вона виконала змінну 
норму на 130 процентів, а її подруга Любов Бабчпнська — 
к а 123.

Одним з найкращих в мотороремонтному цеху був 
того дня токар Юрій Подколзін, який майже в півто
ра раза перевершив змінне завдання. А всього за 
день молоді робітники цеху здали в експлуатацію 
З двигуни СМД-14. Велика заслуга в цьому старшого 
майстра Анатолія Яцентюка. Він подав хороший 
приклад ударної праці своїм товаришам, допомагав 
теплим словом, хорошою порадою.

Хоча учень слюсаря Петро Дяченко не має вели
кого досвіду роботи, але й він в день суботника по
казав хороші результати в роботі. І рівнятися йому 
було на кого. Групкомсорг механоскладального цеху 
слюсар Олександр Січкар виконав норму робочого 
дня на 135 процентів, а зварювальний Віктор Власов 
на 140.

Молодь відділу технічного контролю, техвідділу, конструк
торсько-технологічного сектора працювала на упорядкуванні 
заводіької території. Тут відзначилися комсомолки Наталя 
Смирнова, Діла Вовченчо, Людмила Павленко та інші.А. РОМАШОК, спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

Фото В. КОВПАКА.

КОМСОМОЛЬЦІ ТА МОЛОДЬ ШАХТАРСЬКОЇ ОЛЕКСАНДРІЇ ПІД ЧАС 
двлВсквСери’Б0ТИ посади;іи 15 ТИСЯЧ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ, ЗАіЙіЛЛИ 

г »А ЗНІМКАХ: ПІД ЧАС ЗАКЛАДКИ СКВЕРУ БІЛЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКО. 
ЇО ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ГІ1< НИЧОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ АРТЕМА. иаськдл О ГИ«



24 квітня 1913 року
„МОЛОДИЙ КОМУНАР** - З стор.

УДАРНИМ, НО НІСТ їм
Ц ЕРВОНЛ субота вивела в поле, на будівництво в 
і парки і сквери району близько дванадцяти тисяч 

юнаків і дівчат Новоукрзїнського району. Дівчата 
комсомольсько-молодіжних груп молочнотоварних 
ферм колгоспів «Росія», імені Фрунзе та імені Шев
ченка оголосили 21 квітня днем ударної праці. Близь
ко двохсот комсомольців райцентру працювали на 
будівництві основного корпусу районної лікарні 
який має ввійти до ладу в цьому році.

Перед початком суботшіка в багатьох організаціях про
йшли мітинги, збори. Сіпши за кермо в день Червоної субо
ти, секретар комсомольської організації ЛТП-10011 Ботолн- 
мнр Стратонов сказав:

НА ЗЕКОНОМЛЕНОМУ
ПАЛИВІ
— Сьогодні я зобов'язуюсь перевезти пасажирів на третину 

більше, ніж завжди. Крім того, увесь день працюватиму на 
зекономленому паливі.

Більшість комсомольці.! автопідпрпємства, а їх близько 
шістдесяти, ьіднайшлн резерви, щоб працювати цього дня 
без додаткових витрат бензину.

Па зекономленому паливі працювали и хлопці з 
комсомольсько-молодіжної тракторної бригади кол
госпу імені Шевченка (бригадир В. Ватульов). Вони 
іотували площі під посів качанистої.

. Молоді механізатори з тракторної бригади № З 
колгоспу імені Жданова (бригадир В. Данчул) при
святили день підготовці агрегатів для сівбн куку
рудзи. А частина зТгнх — обладнували спортивний 
майданчик бригади, упорядковували територію 
бригадного стану. Свій заробіток — 130 карбован
ців — механізатори перерахували у фонд п’ятирічки. 

Загалом же у фонд країни Новоукраїнська молодь 
перерахувала близько 8 тисяч карбованців, заробле
них на єуботнику

Б. КУМАНСЬКИИ, 
спецкор «ІУІолодого комунара». 

Новоукраїнськнй. район.

р АНІШЕ звичайного прокинуло- 
* ся в суботу Побузьке, на 
вулицях з’явилися люди в робо
чих спецівках.

Разом із секретарем комітету 
комсомолу Віктором Ковальчу
ком проходимо цехами підпри
ємства. Віктор знайомить із сек
ретарями комсомольських орга
нізацій цехів, групкомсоргами 
комсомольсько-молодіжних ко
лективів. Вони охоче розповіда
ють як, сумлінно трудяться ком
сомольці і молодь, наводять 
цифри, називають передовиків.

В ремонтно-механічному цеху 
зразки комуністичної праці по
казала комсомольсько - моло
діжна бригада Володимира Са- 
моєнка. Молоді виробничники, 
виготовляючи металоконструк
ції для рудотермічної печі дру- 

КОМУНІСТИЧНИЙ СУ- 
БОТНИК. ВПОРЯДКУВАН
НЯ ВУЛИЦІ КОРОЛЕНКЛ 
В М. КІРОВОГРАДІ,

Фото В. ОЛЕКСЕНКА.

■гчж.і.в іігия V” .-<» г тзояввмятхяікзаамлсаагапА.-иажвшшсгмм 

гої черги, вже до перерви на 
обід виконали 76 відсотків зав
дання, а до кінця зміни — пів
тори норми.

КОМСОМОЛЬСЬКА 
ПЛАВНА
Так же ударно трудилися усі 

колективи. Штаб відмітив комсо
мольсько - молодіжну бригаду 
вантажників транспортно-склад
ського цеху Миколи Перелюка, 
комсомольсько-молодіжну бри
гаду монтажників О. Борисова, 
що відзначилася на виготовленні 
балок для каркасів плавильної 
печі № 2, екскаваторника Дмит
ра Фоміна та його помічника 

Івана Носа, бульдозериста І. Мар* 
тинюка, шофера І. Руслана.

Усі колективи, що трудилися 
цього дня на робочих місцях па-* 
ревиконвли свої виробничі зав
дання. Добре працювали й ті, 
хто впорядковував територію за
воду, селище. Біля цехів, з'яви
лися клумби, виструнчилися то
польки й дубки. Спортивні акти
вісти обладнали стадіон, на яко
му наступного дня відбулося 
спортивне сявто.

Зароблені гроші перерахова
но у фонд п'ятирічки.

Ю. ЛІ ВАШ НИ КО В, 
спецкор «Молодого комуна
ра».
смт. Побузьке.

Голованівський район.

ЄДИНИМ ПОЧУТТЯМ
На риштування новобудов обласного 

центру стали 2148 будівельників комбі
нату «Кіровоградважбуд». В Червону су
боту місто підросло на кілька поверхів, 
на один календарний день прискорився 
строк здачі важливих виробничих об'єк
тів, житлових будинків.

Та місткість однієї робочої зміни під 
час комуністичного суботника значно 
виходила за межі твердо визначених 
норм.

Майстер Л. Данилов та начальних управлін
ня мехаяі.таціТ будівництва Ю. Нсмсков під
бивають підсумки роботи на будівництві но
вого приміщення кіровоградського аеровокза
лу. Заповнюються наряди з навнеом «кому
ністичний суботннк». І жодного запису, де 

норма виробітку була б менше і 10—133 про
центів! З великим ентузіазмом трудилися і 
майбутні господарі аеровокзалу, якніі прийме 
перших пасажирів посели цього року, — пра
цівники аеропорту, курсанти ШВЛП та ЛІ1ІУ.

Дані г.ро трудові перемоги будівель
ників надходили у штаб Червоної субо
ти, який розмістився в приміщенні ком
бінату. З особливою увагою тут слідку
вали за повідомленнями з будівництва 
гуртожитку будівельного технікуму, де 
працювала бригада Є. Нескорожної. Ад
же кожен член цієї бригади взяв зобо
в’язання відштукатурити по 20 квадрат
них метрів стін. І ось повідомлення: 
слово дотримано, —- змінне завдання 
перевиконано майже вдвоє!

Комсомольці, молодь комбінату трудиться з 
великим запалом, показуючи приклади удар
ної праці. Відзначилися і зовсім юні — учпі- 
практіїканти з МПТУ № 2. Мулярк з бригади 
Слінченка (будівельне управління «Машбуд») 
і майбутні будівельники при зобов’язанні 18 
кубічних метрів на будівництві чавунно-ливар
ного заводу заклали 26 кубічних метрів цегля
ної кладки.

Відмінних результатів досягла бригада 
бетонників цього ж управління, де бри
гадиром М. П. Осадчий. 40 кубічних мет
рів бетону вони вклали на підлогу ново
го корпусу «Червоної зірки».

На будівництві житлового будинку по 
вулиці Андріївській працює комплексна 
бригада мулярів М. Я. Дудника (БУ-2). 
Бригада взяла на озброєння метод Зло- 
біна, поставивши перед собою завдання 
в найстисліші строки здати об'єкт. Ре

зультат суботника і молодих і досвідче
них мулярів з цієї бригади — 2,12 кубіч
них метрів цегляної кладки на кожного, 
замість встановленої норми —- 1,5. У ве
ликій мірі успішній роботі будівельників 
сприяла чітко організована робота во
діїв управління виробничо-технологічної 
комплектації. В цей день 37 автомашин 
лише цього управління перевезли 725 
тонн різноманітних вантажів.

Будівельники комбінату «Нірозоград- 
сажбуд» з гордістю можуть відзначити 
результати Червоної суботи: виготовле
но продукції на суму 36,8 тисяч карбо
ванців, у фонд п'ятирічки перераховано 
6,2 тисячі карбованців.

М. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА
АЛЕВТИНА вбігла о 
цех і здивувалась: ще

нікого немає. Прийшла
першою.

Поглянути на неї — ко
жен сказав би: щаслива. 
Забувши про все роздив
лялася навкруги. Десь тут 
її робоче місце... Де саме? 
Шукала поглядом. Серце 
переповнювало якесь диз- 
не почуття невизначеності 

Такою і побачив її Олек
сандр Федорович, як тіль
ки увійшов у приміщен
ня. Но відразу помітила 
начальника цеху. А як зу
стрілись поглядами, знія
ковіла, і чомусь не могла 
знайти місця рукам —- 
тримати б у них щось.

Не зрозуміти стану дів
чини було неможливо, і 
Олександр Федорович по
спішив заспокоїти її.

— Ось ваш стіл.
А пізніше рекомендував 

колегам:
— Знайомтеся. Валенти

на Шевченко. Наш новий 
модельєр.

* « »
З чого складається авто

ритет професії — досвіду, 
творчого підходу до спра
ви? Безперечно, без Цих 
якостей авторитет важко 
заробити. Але, мабуть, не 
останню роль відіграє тут 
< вміння захоплювати чи
мось цікавим тих, з ким 
трудишся, працювати, як 
кажуть, з душею.

—■ Конструктор грамот
ний, досвідчений, з вели
ким художнім смаком — 
так охарактеризувала Ва
лентину начальник вироб
ничого відділу Алла Ко

стянтинівна Рябсконь. — 
Завжди проаналізує кож
ну лінію: чи відповідає во
на змісту, художньому 
оформленню даній моде
лі, напрямну моди.

Коли запускають її модель. 
Валентина Шевченко до по
шивною цеху завжди заходить 
із хвилюванням. Та дружні 
усмішки жінок I д’вчат, що 

ніби наперед дл- 
рують їй пе
редчуття успі
ху, заспокою
ють .’МОВЛЯВ, і 
цього разу все 
буде гаразд.

І все ж, хоча 
поряд технолог 
експе р Н М Є II - 
тального цех^, 
Любов Іванівна 
Короткова, ла
борант Алла 
Кисленко, які 

допомагали пра
цювати над мо
деллю, Валенти
на не заспокою
ється, аж поки 
запуснова Ніна 
Чимерле не по
кладе до люль
ки коне ей в - 
ра першу оди
ницю деталей крою.

З конвейєра сходили остан
ні пальта, а учасники прий
мання дослідної партії вже 
зібралися: заклопотано огля
дав вироби Олександр Федоро
вич Семенов, запально про 
щось говорили технологи по
шивного та експериментально
го цехів, прискіпливо огляда
ли вироби. А потім поздоров
ляли Валентину:

— Хороша модель. Побіль
ше б таких.

Та не завжди так закінчу
ються огляди. Інколи поти- 
вочний цех не п змозі викона
ти запропоновану конструкто
ром модель. Доводиться щось 
міняти в конструкції, доробля
ти, або відстоювати.

Одного разу, наприклад, 
оглянувши всі вироби до
слідної партії технолог по

шивного цеху Є. Гріденко 
доповіла головному інже
нерові: «Фігурний клапан 
важкий для опрацювання. 
Треба переглянути його 
конструкцію і замінити 
простішим».

Найлегше було — від
ступити. Та Валентина уяви
ла пальто з простим кла

паном: зовсім змінюється 
зовнішній вигляд. І вона 
висловила свою думку:

— Але ж пальто втра
тить від цього. Не згодна. 
Справді, фігурний клапан 
важко освоїти, це нова 
справа для цеху. При- 
йдеться ще багато попра
цювати. І нам з Аллою,-— 
вона глянула на лаборан
та Аллу Кисленко, — в 
першу чергу. Опрацюємо 
клапан удвох, потім навчи
мо дівчат.

Відхилення шва в клапа
ні бодай на пізміліметра 
приводило до браку.

— Треба ввести нам до
даткову лінію, — ради
лась з подругою вже в 
своєму цеху.

А невдовзі всі шве? 
строчили клапан по тій до
датковій лінії. Деталь пі
шла. Пальто не втратило 
своєї елегантності.
■Ц" АСТІШЄ після запуску

*■ моделі Валентину Шев
ченко відразу поздоров
ляють, вітають з успіхом. 
Сімнадцятирічною дівчи
ною розпочала працювати 
на фабриці. Багато зміни
лося відтоді. Підприємст
во перейшло в нове при
міщення, зросла майстер
ність швей. Модельєрам- 
конструкторам довірили 
розробку власних моде
лей. А два роки тому 
швейники зобов’язалися 
добитися присвоєння їх
нім виробам Державного 
знаку якості. Насамперед 
за це взялися конструкто
ри - модельєри експери
ментального цеху. Багато в 
цьому напрямку працюва
ла Валентина Шевченко. 
Розробила десятки моде
лей демісезонних жіно
чих пальт, бувала на пе
редових виробництвах Ки
єва, Москви, Ленінграда, 
на міжнародних виставках 
в Москві, на всіх методич
них семінарах по відбору 
моделей, на якйх, по суті, 
«видавали моду» на кожен 
поточний рік.

Весною минулого року па 
фабриці провели атестацію 
якості пиробіп і кращі моделі, 
серед яких були І Валіші, 
представили на Республікан
ську галузеву атестацій ну ко
місію. Шістьом комісія при
своїла пищу категорію. А піз

ніше атестаційна комісія в 
Москві присвоїла двом моде
лям Державний знак якості. 
Обидві розробила Валентина 
Шевченко. То був великий ус
піх молодого конструктора-мо
дельера, її виробничий атестат 
зрілості.

Радісно зустріли те по
відомлення не лише на 
підприємстві, а й у всій 
області. Адже то вперше 
виробам підприємств Кі- 
роеоградщини присвоїли 
Державний знак якості.

В третьому, вирішально
му році п’ятирічки праців
ники фабрики зобов’яза
лися виготовити ще два 
вироби, яким буде при
своєно Державний знак 
якості. І ось нещодавно 
весь колектив підприємст
ва відсвяткував нову пе
ремогу.

У Харкові, де демон
струвалися вироби підпри
ємств України і Молдавії, 
державною атестаційною 
комісією відзначено п'ять 
кіровоградських моделей.

Цього разу успіху до- 
сягли також і молоді мо
дельєри - конструктори 
Віктор Русін та Галина Ва- 

ніна. Державний знак якос
ті присвоєно одній моделі 
В. Русіна, двом — Г. Ва- 
ніної, двом —В. Шевчен
ко.

♦ » ф

КАЖУ -відверто: було
7 приємно розмовляти з 

Валентиною — конструк
тором-модельером но ли
ше за дипломом, а й за 
покликанням, конструкто
ром-новатором. До кінця 
зміни лишилися лічені хви
лини, як на її столі лягли 
останні креслення і лека-

цщмиимкми» ЛМУ ■ ІИМ.ІДЦ

ла щойно закінченої мо
делі. Ми говорили про мо
ди і конструкції, про нову 
модель, минулий робочий 
день. Для неї він був на
пружений, як і всі попе
редні. А розпочався із 
двох повідомлень. Першу 
звістку приніс інженер 
відділу технічного контро
лю Борис Володимирович 
Мельник. Розмовляв з про
давцями відділу готового 
одягу універмагу «Кірово
град», продавалися пальта, 
яким присвоєно Держав
ний знак якості. Перша 
партія — понад сго пальт 
—- розпродані швидко, в 
«Книзі відгуків» багато 
теплих побажань авторові 
виробу.

Другу звістку повідомив 
начальник цеху О. Ф. Се
менов: сьогодні по плану 
— розробка своєї ж мо
делі зимового пальта. На 
ярмарку в Києві вона за
куплена без змін.

— Одяг — постійний су
путник нашого життя, — 
промовила Валентина. — 
I він має бути красивим,

А.потім вже про сина:
— Юрко дома чекає, 

обіцяла йому Гайдара по
мигати.

Вона все розповідала: 
Юрко іноді і «четвірки» 
приносить, а хотілося б, 
щоб одні «п'ятірки» були; 
і про недочитаний томик 
Гончара, і про перегляну
тий щойно спектакль. А 
завтра в неї зустріч із уч
нями профтехучилища. 
Дена буде заповнений 
знову.

Ю. СТОРЧАК.
м. Кіровоград.
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Л — ЧЛЕН Ленінського комсомолу, — 
Л вступаючи в ряди оперативного за

гону, урочисто клянусь: бути неприми
ренним до проявів антигромадського по
рядку, дармоїдства, завжди і в усьому 
сміливо й рішуче вступати в боротьбу з 
різного роду порушеннями, ніколи, не за
лишати своїх друзів у біді».

Таку клятзу виголошує кожен, хто 
вступає в члени оперативного загону.

ГІроге клятвою справа не обмежуєть
ся. Для того, щоб одержати посвідчення 
члена загону, треба пройти випробуваль
ний строк. За цей час рекомендований 
одержує різні завдання і доручення.

Велику допомогу в доборі членів оператив
ного загону подав працівник районного відді
лу міліції Микола Якович Стрілецький. Він не 
поспішав, а придивлявся до хлопців, знайо
мив їх з завданнями загону, з тією роботою, 
яку необхідно проводити з порушниками .пра
вопорядку.

Все це дало свої наслідки. Два роки ось 
тільки сповнилось, як оперативний загін при 
Олександрійському міськкомі комсомолу зая
вив про себе, а пасл.дкн вже відчутні. Перш 
за все, -хочеться відзначити те, що молоді_ліО- 
дч з великим бажанням, у вільний від роботи 
час, виходять на чергування. Основний на
прямок їх роботи — попередження правопо

рушень, особливо серед неповнолітніх.
Члени оперативного загону над важко- 

ішховуваними тримають персональне 
шефство, виступають з лекціями перед 
молоддю, проводять вечори на правову 
тематику, бесіди із тими, хто схильний до 
правопорушень. Практикують оператив- 
іиікіі і відвідання молоді па робочих 
місцях, вдома, бесідують з батьками.

L ги
Завдяки всім цим заходам па правиль

ний шлях стали молоді люди, які раніше 
вважались важковнховуванимн. Це учень 
МИТУ № 1 А. Гетьманець, робітник бу
дівельного управління Ке 200 В. Нос, ро
бітник АТС В. Коваль, робітник автоба
зи В. Лантух та інші. Або якщо говори
ти цифрами, то за підсумками минулого 
року оперативники провели-близько 160 
чергувань, 130 бесід з батьками, діти 

яких схильні до правопорушень, затри
мали 5 карних злочинців.

Олександрійський оперативний заіін 
працює в тісному контакті з дитячою 
кімнатою .міліції, комісією в справах не
повнолітніх. Тому й не дивно, що за ос- 
станнін час в м. Олександрії кількість 
злочинів і правопорушень зменшилась.

Зараз оперативний загін складається з шес
ти відділень (по шість чоловік), кожен з яких 
очолює командир. При загоні діє комсомоль
ське бюро. Згідно з графіком, члени загону 
чогнрн рази на місяць чергують в громадських 
місцях міста. Ведеться спеціальний журнал, в 
якому реєструються порушення, адреси по
рушників, робота, проведена з ними, тощо.

План роботи оперативного загону затверджує 
міськком комсомолу разом з райвідділом вну
трішніх справ. А двічі па рік штаб загону 
звітує на засіданні бюро міськкому комсомо
лу про проведену роботу.

На цих звітах завжди присутні секре
тарі первинних організацій, комсомольці 
яких порушують громадський порядок. 
Тут же члени штабу повідомляють, 
комітети комсомолу реагують на сигнали \ 
оперативного загону про проступки мо
лоді.

Такий підхід до справи є найбільш 
ефективною формою участі комсомольців 
в боротьбі з проявами правопорушень з 
боку окремої частішії молоді.

В роботі оперативного загону активну 
участь беруть комсомольці електромеха
нічного та авторемонтного заводів, заво
ду підйомно-транспортного обладнання, 
шахти 3-біс та «Світлопільська», інду
стріального технікуму, медучилища, рай- 
снсргоуправління. Практичну ж допомо
гу і підтримку оперативники завжди мо
жуть одержати від заступника началь
ника міського відділу внутрішніх справ 
І. В. Бєлкіна, всіх працівників відділу.

Л. ПАПЧЕНКО, 
Д. ЯНИШЕВСЬКИЙ, 

працівники обласного управління 
внутрішніх справ.

ВідИІ 
відділ мК

На прохання Л. КРУГЛЯК з 
с. Гданського Світловодського району, 
Р. МОРОЗОВЫ, Н. МОРОЗОВОЇ, 
Л. ОЛІИНИК з с. Тииікізки Ново- 
миргородського району, М. СКОТ
НИКОВЫ з с. Микодьського Світ- 
ловодського, М. СКАЛІВСЬКОГО з 
с. Кальниболот Новоархангельського, 
В. РАДЗІНСЬКОІ з с. Лозу ватки 
Компаніївського та багатьох інших по
відомляємо:

— На території нашої області немає учбового закладу, що го
тував би радистів. У місті Кіровограді (вул. Ініціативна, 16 6) є 
технічне училище, котре готує радіомехзніків по ремонту і уста
новці телевізорів та радіоприймачів, монтерів, поштових операто
рів. На першу спеціальність приймаються лише юнаки з серед
ньою освітою за направленням комбінатів «Облбутрадіотехніка», 
на дві інші — юнаки та дівчата з середньою освітою за направ
ленням підприємств зв'язку.

ФУТБОЛ I g ПОЛТАВІ _ ПРОГРАЛИ
Третій матч в гостях кірово- 

ірадська «Зірка» провела в 
Полтаві. Місцевий «Колос» 
здобув перед цим своє перійе 
очко в нинішньому чемпіонаті 
і займав друге знизу місце в 
турнірній таблиці команд пер
шої зони. Тож, щоб реабіліту
вати себе перед болільниками, 
полтавчани прагнули вдома, де 
н рідні «стіни» допомагають, 
довести, що вони здатні на 
більше. Однак гра у них не 
клеїлася, футболісти нервували 
і вимушені були більше «від
стрілюватися» від атак «Зірки».

Кіровоград ці, де в лінії напа
ду з’явився колишній травень 
київського «Динамо» Віктор 
Кащей, більшу частину часу 
проводили па половині поля 
суперників. І вже в першому 
таймі їх ігрова перевага завер-

шилася голом. Його приніс 
команді Володимир Сак після 
багатоходової комбінації.

Однак гості не змогли розви
нути або закріпити успіху. На
падаючі неточно били по воро
тах, а під час контратак помил
ки допускав голкіпер «Зірки» 
Олексій Іонов. Дві з них обі
йшлися для кіровоградців го
лами. В першому таймі рівно
вагу встановив Василь Рома
нюк, а в другому — крапку над 
«і» поставив Олександр Ді- 
деико. Господарі поля вигра
ли —2:1.

Наступного туру — 25 квіт
ня — «Зірка» вихідна, а 29 
квітня зустрінеться в Мпко-
1 аєві з «Суднобудівником».
2 травня хіровоградці прийма-
грмуть криворізький «Крив
бас». М. САВЧЕНКО.

Учні Гайворонської СІП X» 1 листуються з зем
ляком, Героєм Радянського Союзу Г. В. Балннь- 
ьим.

Нещодавно Григорій Васильович побував У 
школі, зустрівся з учнями, поділився спогадами 
про воєнні роки.

На фото: Г. В. БАЛИЦЬКНй дає автографи 
учням школи.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ПРИРОДА І ТИ

ЕСТАФЕТА 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

В травні 1972 року на 
честь 50-річчя утворення 
Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна 
Міністерство освіти УРСР, 
ЦК ЛКСМУ, Республікансь
ке товариство охорони при
роди і Центральна станція 
юних натуралістів оголоси
ли естафету піонерів та 
школярів України «За ле
нінське ставлення до при
роди». Завдання її по
лягає в тому, щоб кра
ще ознайомити учнів з Де
кретами Радянської влади 
про охорону природи, в 
розроблені яких брав без
посередньо участь Ілліч, ви- 
вчити діяльність піонерських 
загонів і ланок, що включи
лися в цю корисну роботу.

З того часу минув /лайже 
рік. Підведення підсумків 
естафети показало, що шко
лярі Кіровоградщини люб
лять і знають природу рід
ного краю; Вони посадили 
понад 70 тисяч плодових 
дерев, виготовили близько 
10 тисяч штучних гнізд, вели 
активну роботу з ворогами 
орних земель — ярами.

Визначено найкращі 
шкільні колективи, які зро
били найбільше для охоро
ни природних багатств. Ни
ми стали Кам'янокриничан- 
ська СШ Ульяновського.^,«- 
йону, Глинська СШ Світло- 
водського району, ланка 
гуртка кзітникарів-декорато- 
рів Світловодської станції 
юних натуралістів, Вівся- 
нецька восьмирічна школа 
Вільшанського району та во
сьмирічна школа с. Богда
нівни Знам’янського району, 
їх було нагороджено Почес
ною грамотою Українського 
товариства охорони приро
ди.

Особливо хочеться виді
лити школярів Богданівської 
восьмирічки. Тут часто про
водяться цікаві свята; «День 
птахів», «День лісу», в яких 
активну участь беруть Люд
мила Порва, Олександр На- 
водничий та інші. До речі, 
Людмилу і Сашка президія 
обласної ради товариства 
нагородила Почесною гра
мотою.

Підсумки підведено, але 
естафета продовжується. 
Юних природолюбів чека
ють гаї і ліси, їх допомоги 
потребують птахи і звірі.

Ю. РОЗЕНШТЕЙН, 
інструктор обласі«іСй 
відділення товариства 
охорони природи.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 21 квітня. 

ПЕРШ/Ї ПРОГРАМА. 9.35 -
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Вогнище». (М). 10.15 
«Бригада Володимира Мурзс»- 
ка». (М). 10.45 — Концерт.
(М). 11.30 — /Музичний
антракт. (К). 11.35 — «Шкіль
ний екран». (К). 12.05 — Цир
кова програма. (К). 13.35 —
Телефільм. (Кіровоград), іб.20 
— Навчальна передача із зоо
логії. (М). 16.45 — Телефільм. 
(Кіровоград); 17.20 — «Дівчин
ка і квітень». Вистава Кірово
градського палацу піонерів. 
(Кіровоград). 18.50 — «По
шук». (М). 19.30 — Г. Свири- 
дов. Соната для фортепіано. 
(М). 19.50 — Кольорове теле
бачення. Прем’єра телевізійно
го художнього фільму «Моло
да жінка 1914 року».’ Перша 
серія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Інтерба
чення. Концерт майстрів мис
тецтв. (Таллін). 22.15 —
Чемпіонат СРСР з класичної 
боротьби. (Таллін). 23.00 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11,10 — «Весна 
третього, вирішального». (К). 
Л.ЗО — Кольорове телебачен

ня. Кінопрограма Центральної 
студії науково-популярних 
фільмів. (М). 12.35 — Програ
ма Усть-Каменогорської сту
дії телебачення. (М). 13.15 — 
Кольорове телебачення. «Візе
рунки». (М). 13.45 — «Сільські 
жнива». Репортаж про весня
ну сівбу. (М). 16.30 — «Роз
повіді про донецьких металур
гів». (Донецьк). 17.00 — «Ек
ран молодих». (Чернівці). 17.30
— Для дітей. «Дітям про зві
рят». (Ленінград). 18.00 — 
Фільм-концерт. «Мелодії Да
гестану». (К). 18.30 — «Това
ри для народу». (К). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «По концерт
них залах Києва». (К). 20.15 — 
«На добраніч, діти!». (К). 21-00
— Програма «Час». (М). іі.ЗО
— Художній фільм «Меридіан 
нуль». (К). 23.55 — Вечірні но
вини. (К).

СЕРЕДА, 25 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9.45 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. «Театр 
«Дзвіночок». (М). 10.05 —
Кольорове телебачення. Теле
візійний художній фільм «Мо
лода жінка 1914 року». Перша 
серія. (М). 11.10 — Телевісті. 
(К). 11.20 — Телефільм. (К). 
11.35 — «Шкільний екран». 
(К). 12.05 — Художній фільм 
«Меридіан нуль». (К). 13.30 — 
Телефільм. (Кіровоград). 16.50
— «Трудовий переклик». (До
нецьк, Вороиінлопград). 17.20
— Телефільм. (Кіровоград). 
17.45 — «Урядове завдання ви
конано!». Репортаж а кірово

градського заводу «Червона

зірка». (Кіровоград). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — «З мім 
товаришує Мельпомена?». (Кі
ровоград). 18.40 — «Людина і 
закон». (М). 19.10 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.40 — «Сільські жнива». Ре
портаж про весняну сівбу. (М). 
19.50 — Кольорове телебачення. 
Прем’єра телевізійного худож
нього фільму «Молода жінка 
1914 року». Друга серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Д. Маміи - Сибіряк. 
«На золотому дні». Вистава. 
(Львів). В перерві — вечірні 
новинн. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.10 
— «Гарячі дні карагандинсько
го стану». Передача І. (ЛІ). 
11.45 — «Музичний календар». 
(М). 12.15 — Кольорове теле
бачення. Прем'єра докумен
тального фільму «Північ — на
завжди». (М). 16.20 — Нав
чальна передача з літератури. 
(М). 17.30 — Для школярів. 
«Турнір для допитливих». (М). 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Фільм-концерт.
(К). 19.10 — Кольорове телеба
чення. «Російський романс». 
(М). 19.40 — «Екран молодих». 
(К). 20.45 — На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Обличчя 
друзів». (М). 22.20 — Інтерба
чення. Концерт класичної му
зики. (Ленінград). 22.50 —
Чемпіонат СРСР з класичної 
боротьби. (Таллін). 23.30 —
Новини. (М).

ЧЕТВЕР, 26 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 0.35 - Нови

Наша адреса і телефони
316050. ГСП., Кіровогрзд-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 00207, Індекс 61197« 

ни. (М). 9.45 — Для школярів. 
«Турнір допитливих». (ЛІ). 
10.25 — Кольорове телебачення. 
Телевізійний художній фільм 
«Молода жінка 1914 року». 
Друга серія. (М). П.Зо — 
«Гарячі дні карагандинського 
стану». Передача 2. (М). 12.00
— «Запрошує концертна сту
дія». (М). 13.15 — Прем'єра
телевізійного документального 
фільму «Біла дача». (М). 14.00

— «Сільські жнива». Репортаж 
про весняну сівбу. (М). 16.55 — 
«Партійне життя». (Запоріж
жя). 17.30 — «Степові акорди». 
Концерт. (Кіровоград на Ре
спубліканське телебачення). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
Ленінський університет міль
йонів. (М). 18.40 — Бетховси. 
«Два романси». (М). 19.00 — 
Програма «Час». (М). 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з хокся. 
«Динамо» — ЦСКА. (М). 21.45
— Кольорове телебачення. 
Концерт .(М). 23.15 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 - 
Навчальна передача із зооло
гії. (ЛІ). 16.45 — «Російська
мова». (М). 17.30 — Для шко
лярів. «Лети, паша пісне». 
(М). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Народний 
телеуніперентет. (К). 19.00 — 
Програма «Час». (М). 19.30 — 
Для дітей. А. Шипи. «Ко- 
тнгорошко». Спектакль. (Запо
ріжжя). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». (,К). 
21.30 — Художній фільм «У 
тіні смерті». (К). 22.50 — Ве
чірні новини. (К).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня ім. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

«МОЛОДОЙ коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ №4

по підготовці кваліфікованих робітників 
з середньою освітою

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з таких спеціальностей:
токарі, слюсарі-ремонтники, слюсарі-інсгрумен- 

тальники по виготовленню і ремонту штампів, при
стосувань та прес-форм, слюсарі-сантехніки. Прий
маються особи чоловічої статі (на спеціальність то
каря і дівчата), віком 15 років, з освітою за 8 кла
сів, строк навчання 3 роки.

Формувальники машинного формування, слюсарі 
механоскладальних робіт. Приймаються на спеціаль
ність «формувальники» лише юнаки віком 17,5 ро
ків з освітою 8—10 класів, строк навчання 1 рік. На 
спеціальність «слюсарі» юнаки та дівчата віком*^5 
років з освітою за 8—10 класів, строк навчання 1 
рік.

Усі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом, о формувальникам 
і слюсарям-сантехнікам надається обладнаний гур
тожиток. Крім того, всі учні одержують 33 процен
ти від зарплати під час виробничої практики.

Після закінчення училища усім випускникам вида
ється диплом про закінчену середню освіту і при
своєння розряду, а учням, що навчаються рік, •— 
атестат по спеціальності з присвоєним розрядом. 
Ті, хто закінчив училище з відзнакою, мають право 
на вступ до вузу поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1973 року.
Вступники повинні подати такі документи: заяву 

на ім’я директора, свідоцтво про освіту, характе
ристику зі школи, свідоцтво про народження,-а 16- 
річним — паспорт, довідку з місця проживання, ав
тобіографію, довідку про склад сім’ї, шість фото
карток розміром 3X4 см»

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20, телефони 2-36-73, 2-37-50.

ДИРЕКЦІЯ.
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