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Відмінне потрудилися в день «червоної суботи» комсомольці і молодь колгоспу імені Куй'Зншовз Ново- 
миргородського району. Більшість брала участь у веснлко-польових роботах.

Ще раз уточнюють раніше намічене завдання секретар парторганізації господарства Віктор Пилипович 
ЛУПАН і комсомольський ватажок Григорій ПЄЧКІН. Особливо лагодилися справи у сівача комсомольця Олек
сандра СОРОЧАНА (на знімку верхній праворуч) та шофера Володимира ІЛЬЧЕНКА, котрий займався переве
зенням посівного матеріалу (на знімку в центрі).

Ударно попрацювала 21 квітня і нухар Наталка НЕЧИПУРНА. Щире «спасибі» колгоспників за смачним 
обід — найвища оцінка п роботи.

Усього на ленінському суботнику о колгоспі імені Куйбишева потрудилося 1200 чоловік.
Фоторепортаж В. ГРИБА.

ТАКИЙ ТРУДОВИЙ НЕСПОКІЙ
Цей день не був позначеним у календарях червоним. 

Але все ж це було свято. Свято праці. Для трудящих 
Кіровоградського чавуноливарного заводу, як і для 
мільйонів людей країни, він почався мітингом. Право 
звернутися до робітників підприємства було надано 
бригадиру КМК формувальників Петру Гнрику, колек
тив якого визнаний переможцем Всесоюзного соціа
лістичного змагання по Міністерству машинобудуван
ня для тваринництва і кормовиробництва. Петро за-
клнкав усіх ознаменувати 
казниками.

Одна година роботи. 
ЗО процентів планового 
завдання вже виконали 
молоді фрезерувальники 
модельного цеху. Заспіву
вачами у роботі виступа
ють бригадир Володимир 
Драбина і групкомсорг 
Олександр Лпсйця.

— Згодився перехід на 
багатоверстатне обслугову
вання, — коментує секре
тар комітету комсомолу 
заводу Сергій Гетьман. — 
Кожен член бригади може 
працювати па всіх шести 
видах фрезерувальних вер
статів. Практично немає 
затримок у роботі — ре
зультат говорить сам за 
себе.

527 форм при плані 500 
видав чавуноливарний цех, 
який небезпідставно нази
вають «серцем» заводу. 
Незважаючи на те, іцо сьо
годні на формувальній лі
нії бригади П. Гпрпка вста
новлено модель складної

свято якомога вищими по-

техпологіі, колектив успіш
но справляється з постав
леним завданням.

Три години роботи. На
пружений трудовий ритм 
панує у модельному цеху. 
Топ у роботі задає комсо
мольський ватажок цеху 
Анатолій Гірський: викопа
но 60 процентів заплано
ваного. Намагається не 
відстати від Анатолія мо- 
лодпй комуніст Віктор 
Мельник, котрий теж дав 
більш як півнормп.

11.00, три з половиною 
години натхненної праці. 
У розпалі трудове свято. 
Успішно справляється з ро
ботою колектив цеху меха
нізації і автоматизації, зо
крема. бригада по випуску 
товарів широкого вжитку.

— У бригаді 23 чолові
ка, з них — 10 комсомоль
ців, — розповідає Сергій 
Гетьман. — Хочемо ство
рити КМК. З цього приво

ду недавно говорив із ко 
лективом. Усі «за»...

.12 годин 40 хвилин.
— Чому завдячуєте, що 

працюєте з випередженням 
графіка? — запитую груп- 
комсорга бригади зали
вальників чавуноливарного 
цеху Олександра Лсопть- 
єва.

— Не пригадую, щоб ос
таннім часом так пращо 
вали. День такий, розуміє
те!.. — і Олександр знову 
береться за роботу...

13 годин.
—- А це — кімната брига

ди слюсарів-ремоитників 
чавуноливарного цеху, — 
каже Сергій Гетьман. — 
Комсомольсько - молодіж
ної. Специфічна у них пра
ця — забезпечувати без
відмовну роботу вантажо
підйомних механізмів...

— Зараз готуємо інстру
менти і запчастини для ре
монту устаткування у про
філактичний день, — пові
домив групкомсорг КМК 
Микола Дмитров. — А 
тільки якийсь тривожний 
сигнал із дільниці — одра
зу спішимо усунути полом
ку.

14 годин. Свято праці 
вступає у свою завершаль
ну фазу. Але темпи робіт 
не знижуються. Про цс 
свідчать повідомлення на
чальників цехів у штаб по 
проведенню суботппка...

14 годин ЗО хвилин. До 
комітету комсомолу заводу 
завітав комсомольський ва
тажок модельного цеху 
Анатолій Гірський.

— Па виготовленні й 
упорядкуванні наочної агі
тації, благоустрої цеху 
працювали шість чоловік. 
Хочу відзначити вправну 
і швидку роботу спілчан 
Анатолія Пшеничного, 
Олексія Повнкова та Ана
толія Амеліна...

15 годин. Підбиваються 
підсумки зробленого. Вони 
радують. Найкращі показ
ники у КМК по виправлен
ню браку Дмитра Паріпи— 
зроблено півтори норми. 
Відзначено і роботу ком
сомольсько - молодіжного 
колективу паждачннків 
литва (керівник Валентин 
Гпатюк) — завдання пере
крито на 44 проценти.

На робочі місця поспі
шають робітники другої 
зміни. Попутно зупиняю
ться біля стенду «Чавуно
ливарники па суботнику». 
На високі трудові звершен
ня кличуть їх зафіксовані 
па фотомонтажі і блискав
ках миті звитяжної праці 
першої зміни. «Не відста
немо», — запевняють один 
одного.

15 годин ЗО хвилин. Го
мінкий, вируючий потік 
людей прямує до автобус
ної зупинки. Сміх, жарти, 
дотепи... Велике то щас
тя — моральне задоволен
ня від колективної роботи!

Репортаж вів 
А. БЕЗТАКА.

Свято в 
спецівці
У робочих спецівках зу

стріли свято праці учні 
МПТУ № 3. Після занять, 
які відзначалися особли
вою активністю (бо кому 
ж не хочеться одержати 
«5» саме в цей день), за
кипіла робота в майстер
нях, на території училища. 
Вихованці 16 групи — за
втрашні газоелектрозвар
ники — заздалегідь підго 
тували необхідний інвен
тар (граблі, лопати), а гос
подарські працівники 
профтехучилища подбали 
про вапно, щітки, мітли.

21 дерево і 15 кущів по 
садили на території МПТУ 
№ 3 майбутні столяри. По 
ряд з міцними вже кашта
нами, посадженими на по
передніх суботниках, тяг
нуться тепер до сонця їх
ні молоденькі сусіди. Об. 
лицювали плиткою корпус 
майстерні дівчата з 19-ої 
групи, котрі здобувають 
спеціальність плитковика- 
облицювальника - мозаїста. 
У цей день хлопці і дівча
та зібрали 2300 тонн ме
талобрухту.

Вихованці профтехучи
лища допомагали і в 
благоустрої міста: са
дили дерева и місько-

робочій

му парку, впорядко
вували меморіальне кла
довище, очищали від сміт
тя узлісся. 50 нарбсванців 
заробили учні 15-ої групи 
(майстер виробничого на- 
ечання Іван Трохи/лович 
Заверзаєв), працюючи в 
міськоллу зеленому госпо
дарстві. Гроші вирішене 
перерахувати до Радяї». 
ського фонду миру.

Всього в ленінському су
ботнику взяли участь 
триста юнаків і дівчат. 
Близько двохсот третьо
курсників, які проходять 
переддипломну практику, 
трудилися на різних під
приємствах області.

Разо/л з учнями в день 
«червоної суботи» працю
вали колишні працівники 
профтехучилища, а нині 
пенсіонери М. Г. Васильєв 
та С. П. Талпа.

Жваеий інтерес в учас
ників євята праці виклика
ла фотогазета, випущена 
під керівництвом майстрів 
виробничого навчання В. В. 
Хитруна та В. В. Скирди. 
А комітет комсомолу учи
лища організував випуск 
дотепних «блискавок».

н. КОЛОСОК.
м. Знам’янка.

«Червона субота» в Світловодську
Ударною працею озна

менували 114 -ту річницю з
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна комсо
мольці і молодь Світло- 
содського району. Так, 

КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НИЙ колектив дільниці (то
варів народного спожйЬан.

ня цеху № 2 ордена Тру
дового Червоного Прапора 
заводу чистих металів іме
ні 50-річчя СРСР (керівник 
І. Іоненко, комсорг Л. Мі
рошниченко) працював у 
цей день на зекономленій 
енергії, сировині ,і мате
ріалах. У день ’комуністич

ного суботнииа він вигото. 
вив понад план 60 соняч
них батарей.

Виготовивши 4,7 тонни 
деталей, на 101,5 процента 
виконала денне завдання і 
бригада електрозварників 
дільниці закладних дета
лей заводу конструкцій

швидкомонтованих споруд 
виробничого об'єднання 
«Дніпроенергобудп р о м» 
(бригадир В. Нестеренко, 
комсорг В. Кисіль).

Ю. КОЖУМ’ЯКА, 
завідуючий відділом 

комсомольських орга
нізацій Світлоеод- 
ського МК ЛКСМУ.

У цей день зміна майстра Петрівською цеху вироб
ничого швейного об’єднання «Україна» Марії Мико
лаївни Ісак зійшлася до своїх робочих місць раніше, 
ніж звичайно. Секретар комсомольської організації 
Інна Скрипник ознайомила подруг з обсягом роботи. 
В день ленінського суботника планували пошити 400 
підодіяльників. Між швачками розгорнулося ділове 
соціалістичне змагання. Вирішили, крім остаточного 
підсумку, через кожні дві години інформувати весь 
колектив про хід змагання. Цей обов’язок взяли на 
себе комуніст Валентина Немчик та контролер Євге
нія Пустуева- Пушкіна.

З наміченими завданнями молоді швачки успішно 
справилися. Першість у соціалістичному змаганні на 
суботнику, вибороли комсомолки Галя ШАПОВАЛ, 
Наташа АНІСОВА та Люба ДЕРЕВ’ЯНКО, яких ви 
бачите на знімку.

ВИСОКИМ ВИРОБІТОК
У колгоспі імені Дзер- 

жинського закінчили готу
вати -ост-анМ: 'гектари площ 
для сівби цукрових буря
ків.' Самовіддано потру
дився молодий тракторист

Василь їенконог. Цими 
днями своїм Т-74 він за
культивував 30 гектарів 
площі при норм» 20,9.

В. НЕЧАЙ. 
Олександр ївсь кий район.
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НАВЧАННЯ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Завершили роботу черго

ві курси перепідготовки 
комсомольських працівни
ків і активу при Запорізькій 
загальній комсомольській 
школі. Протягом місяця тут 
навчалися секретарі коміте
тів комсомолу колгоспів і 
радгоспів Дніпропетров
ської, Кримської, Миколаїв
ської, Кіровоградської, Пол
тавської, Херсонської і За
порізької областей. Слухачі 
курсів вивчали питання 
марксистсько - ленінської 
теорії і практики комсо
мольської роботи. Значну 
увагу комсомольські секре
тарі приділили вивченню 
матеріалів XXVI з’їзду 
КПРС, лютневого (1984 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, Продо
вольчої програми СРСР.

На практичних заняттях 

Цей малюнок третьокласниці Наталки Тимченко бу
ло визнано одним з кращих на конкурсі «Хай завжди 
буде сонце.'», який відбувся в СШ № 18 обласного 
центру.

комсомольські працівники 
обмінялися досвідом робо
ти з питань конкретного 
внеску первинних комсо
мольських організацій в 
реалізацію Продовольчої 
програми.

Слухачі курсів побували в 
ряді райкомів комсомолу, 
первинних комсомольських 
організаціях колгоспів і рад
госпів Кіровоградської об
ласті, де вивчили досвід ді
яльності комітетів комсомо
лу по виконанню рішень 
XXVI з’їзду КПРС і XIX з’їз
ду ВЛКСМ.

Слухачі взяли участь у 
республіканському рейді по 
економії паливно-мастиль
них матеріалів, у підготовці 
і проведенні тематичного 
вечора «Хліб — наше ба
гатство.

М. М. Суворов, другий 
секретар Новоукраїнського 
райкому партії, колишній 
перший секретар райкому 
комсомолу:

— Головним напрямом на
шої роботи в той час було 
питання підготовки механі
заторських кадрів. Край 
прославленого хлібороба 
країни Олександра Васильо
вича Гіталова... Де ж, як не 
тут, повинна зростати до
стойна хліборобська зміна? 
Створювали комсомольсько- 
молодіжні колективи. Нині 
їх у районі 95 — майже в 
кожній виробничій галузі 
району є КМК. Порівняно з 
1974 роком кількість їх 
зросла у два з половиною 
рази. Та й узагалі, більша 
частина комсомольців райо
ну зайнята саме у сфері ма
теріального виробництва.

Відрадно, що естафету 
хороших комсомольських 
справ ми передали в надій
ні руки. Тепер щороку в ра
йоні професію механізатора 
здобувають двісті молодих 
людей: 100 випускників за
гальноосвітніх шкіл залп- 
шаються працювати в сіль- 
ському господарстві.

Великим досягненням у 
’механізаторському всеобу
чі, на мою думку, є тс, що 
нині у районі механізатор
ські кадри готує два на. 
вчально-виробничі комбіна
ти. А в цьому році з іні
ціативи райкому комсомо
лу в районі почато будів
ництво ПТУ, яке готувати
ме механізаторів широкого 
профілю. Будівництво ого
лошено ударною комсо
мольською будовою.

М. П. Давидов, керуючий 
2-м відділком колгоспу 
«Дружба», перший брига
дир комсомольсько-моло
діжної бригади № 2:

— Народившись у 1964 
році, наш комсомольсько- 
молодіжний (тоді це, прав
да, була тракторна бригада 
№ 3) незабаром очолив со
ціалістичне змагання моло
дих хліборобів району. З ча
сом другу і третю трактор
ні бригади об'єднали. Проте 

й сьогодні серце перепов
нює гордість: у тому, що в 
послужному списку брига
ди — члена міжнародного 
клубу механізаторів «Кіро
воград — Толбухін» — приз

Вчора—успіх,
і сьогодні—дерзання

У ці дні виповнилося десять років з того часу, як 
Новоукраїнська районна комсомольська організація 
гордо несе на своєму прапорі високу урядову нагоро
ду — орден Трудового Червоного Прапора. У комсо
мольській організації району нагромаджено чималий 
досвід роботи по мобілізації молоді на боротьбу за 
комуністичне ставлення до праці, організації соціа
лістичного змагання, виконання поставлених завдань.

Комсомольці і молодь району неодноразово висту
пали ініціаторами багатьох добрих починів. Так, у 
1980 році соцзобов’язання комсомольсько-молодіжно
го колективу тракторної бригади № 2 колгоспу 
«Дружба» по успішному виконанню завдань 1982 ро
ку і одинадцятої п’ятирічки в цілому були схвалені 
секретаріатом ЦК ВЛКСМ.

Ініціатива членів Комишуватської учнівської ви
робничої бригади «Бережливість у малому — еконо
мія у великому» підтримана школярами області. А 
недавно юним гіталовцям було присуджено премію 
Ленінського комсомолу.

З року в рік у період жнив кожен п’ятий гектар 
зернових в районі збирають молоді комбайнери, кож
ну четверту тонну зерна перевозять молоді водії.

Нині комсомольці і молодь району трудяться ще з 
більшим завзяттям, звіряють свої успіхи по справах 
комсомольців, які десять років тому докладали вмін
ня й наснаги до того, щоб на прапорі районної ком
сомольської організації з’явилась висока урядова на
города. Сьогодні надаємо слово тим, хто був в аван
гарді славних комсомольських справ десять років 
тому, тим, хто прийняв цю естафету тепер.

О. В. Гіталова і перехідний 
Червоний прапор окружко
му ДКСМ, є і мій особистий 
вклад і вклад моїх товари
шів по бригаді — першого 
групкомсорга І. Я. Гіонома- 
ренка, братів Берневеків і 
братів Козловськіїх.

Приз О. В. Гігалова ми 

вибороли тоді у змаганні з 
комсомольсько - молодіж
ною тракторною бригадою 
колгоспу «Родина» Ульянов
ського району, яку очолю
вав Анатолій Харкавий. Ра

дує, що запал змагання не 
згасає і через десять років." 
У січні цього року КМК 
тракторної бригади № 2 
колгоспу «Дружба» уклав 
договір про соцзмагапня з 
КМК тракторної бригади 
№ 2 колгоспу «Первое мая» 
Маловнсківського району.

Ініціатива — виростити і 
зібрати по 50 центнерів ку. 
курудзи з гектара — паро, 
далася саме в нашій брига- 
ді. Приємно, що сьогодніш
нє покоління КМК трактор, 
ної № 2 не підводить пас, 
ветеранів.

Микола Одарченко, меха. 
нізатор, керівник комсомоль
сько-молодіжного кормодо
бувного загону колгоспу 
імені Жданова:

— За підсумками 1983 ро

ку наш загін визнано перс- 
можцем республіканського 
соціалістичного змагання і 
нагороджено перехідним 
Червоним прапором ЦК 
ЛКСМУ. Цс перша велика 
нагорода колективу.

Нашим, комсомольсько- 
молодіжним, який складає, 
ться з п’ятнадцяти комсо. 
мольців, скошено 550 гекта. 
рів і заготовлено 9700 цент
нерів кормів. За підрахун
ками економістів, це дало 
змогу збільшити продуктив
ність дійного стада па 602 
кілограми молока, а при
ріст ваги великої рогатої 
худоби — на 1 кілограм.

Добре трудяться й інші 
комсомольці нашого кол
госпу. Члени КМК птахо
фабрики план 1983 року 
виконали па 110 процентів. 
У соціалістичному змаганні 
доярки Галина Вергун, Лю
бов Лихоліт, групкомсорг 
КМК птахофабрики Ольга 
Ссвастьянова ведуть пер
шість.

Думаю, комсомольці і мо
лодь нашого господарства і 
району в цілому своєю пра
цею і завзяттям доведуть, 
що висока нагорода Батьків
щини по праву знаходиться 
на прапорі Новоукраїпської 
районної комсомольської 
організації.

Л. ЯРМОЛЕНКО.
Новоукраїнський район.

з

РЕЗЕРВ—
НОВАТОРСТВО ^УВИБТЯПМ/

Недавно бюро Олександ
рійського міськкому ком
сомолу і президія міської 
радії ВТВР вивчили і про
аналізували роботу комі
тетів комсомолу і рад 
ВТВР місцевих заводів — 
електромеханічного і під
йомно-транспортного об
ладнання по залученню 
комсомольців та молоді до 
технічної творчості, на
вчанню їх винахідницького 
мистецтва.

За три роки і три місяці 
одинадцятої п’ятирічки мо
лоди ми р а ці он а ліз атор а м и 
названих підприємств було 
подано 246 пропозицій, з 
яких впроваджено 218. 
Економічний ефект від їх 
впровадження становить 
73,8 тисячі карбованців. 
Кожна п’ята пропозиція 
запропонована молодими 
авторами.

Згідно з умовами зма
гання за звання «Кращий 
за професією» і «Кращий 
КМК» одним з основних 
критеріїв при визначенні 
переможця виступає участь 
у раціоналізаторській і ви
нахідницькій роботі. Ство
рені при комітетах комсо
молу ради молодих спеціа
лістів беруть активну 
участь у виявленні і усу
ненні вузьких місць и а ви
робництві, постійно конт
ролюють хід розгляду і 
впровадження рацпропози
ція.

Зокрема, на електроме
ханічному заводі організо

вано змагання за звання 
«Кращий молодий раціо
налізатор». Комітет ком
сомолу спільно з радою 
ВТВР залучають молодь 
до винахідницької роботи. 
Наочна агітація активно 
пропагує молодіжні нова
торські досягнення.

Однак детальне вивчен
ня етапу справ на назва
них підприємствах допо
могло виявити і суттєві 
недоліки, які гальмують 
розвиток науково-техніч
ної творчості молоді. Так, 
із загальної кількості пра

цюючої молоді участь у но
ваторській діяльності бере 
лише... 4 проценти. Це — 
результат упущень у ство
ренні системи шкіл моло
дого раціоналізатора.

Па обох заводах не па 
високому рівні ведеться 
пропагандистська робота 
безпосередньо через цехові 
комсомольські і ВТВРські 
організації. Дуже рідко 
проводяться вечорії-зустрі- 
чі молоді з передовиками і 
новаторами виробництва, 
не практикується посвя
чення у раціоналізатори.

Думається, адміністрації 
і комітетам комсомолу 
обох підприємств є над 
чим задуматись. Адже 
розширення кола молодих 
раціоналізаторів (а це зна
чить — збільшення кіль
кості рацпропозпцій) — 
вагомий резерв для підви
щення продуктивності пра
ці, економії матеріальних, 
енергетичних і трудових 
ресурсів, усунення важких 
і малопродуктивних робіт, 
зниження питомої ваги ро
бітників, що зайняті руч
ною працею.

А. СНІГОВИЙ, 
голова Олександрій
ської міськради ВТВР.

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

«Вітерцю»— 
10 літ

Минулого тижня жителі 
селища Нозоархангель- 
ська прийшли до район
ного будинку культури 
відзначити перший юві
лей дитячого хореогра
фічного колективу «Віте
рець» районного Будинку 
піонерів.

«Вітерець» має у своє
му складі 75 гуртківців, 
які репетирують у чоти
рьох групах. Кожна група 
виступила на сцені зі сво
їм репертуаром.

«Вітерець» — перемо
жець обласних конкурсів 
художньої самодіяльнос
ті. Це визнання засвідчує 
високу сценічну культуру 
і технічну майстерність 
юних аматорів, добре 
продуману програму, яка 
нині нараховує 20 хорео
графічних композицій і 
танців.

Візитною картонкою 
«Вітерця» є танець «Стри
бунці». Через нього про
йшли і проходять усі гурт- 
ківці. Дехто з гуртківців 
(як, для прикладу, ниніш. 
ні солісти Юрій Гулий і 
Сергій Таран) хоче обра
ти хореографію своєю 
професією. Багато вихо
ванців старшої групи по
повнили самодіяльний на
родний ансамбль «Віно
чок» районного будинку 
культури.

Дитячий колектив став 
незмінним учасником кон- 
цертів, різних торжеств', 
що проводяться в районі. 
Гуртківці виступають на 
підприємствах, у полі, ра. 

дуючи їх окриленістю в 
танці, своїм неповторним 
баченням прекрасного.

Н. ГОНЧАРУК.
емт Новоархангельськ.

Запитуйте— 
відповідаємо

Л. Ліпара з села Чарів
ного Бобринецького району 
в листі до редакції запи
тує, чи можна аліменти, 
отримувані поштовим пе
реказом, перерахувати на 
ощадну книжку?

Ось що відповіла нам на 
це запитання головний бух
галтер центральної каси 
№ 49 м. Кіровограда Л. А. 
Бурова:

— Із заявою слід звер
нутися в бухгалтерію того 
підприємства, колгоспу чп 
іншої організації, звідки 
надходять аліменти. При 
цьому треба вказати но
мер особистого рахунку, 
а також свою адресу і но
мер найближчого поштово
го відділення.

* * Л-.
Наш читач із колгоспу 

імені Крупсьхої Кірово
градського району 1. Бе
режний у листі до редакції 
запитує, скільки процентів 
до заробітної плати по
винні йому нараховувати? 
(Механізаторського стажу 
І. Бережний має п’ять з 
половиною років.

Ось що відповіла нам з 
приводу цього листа еко
номіст оргколгоспного від
ділу обласного управління 
сільського ,- грсподарства 
Л. Д. МедвІдь:
и— Тракторпстам-машн- 

ністам, бригадирам’ трак-

торнпх бригад проценти за 
вироблений стаж нарахо
вуються за такою тариф
ною сіткою:

5' років— від 2 до 
8%;

— від 5 до 
10%;

— від 10 до 
13%;

— від 15 і більше—16%.
Тарифна сітка наводи

ться згідно з «Рекоменда
ціями по оплаті праці в 
колгоспах УРСР» (Київ, 
«Урожай», 1982).

10 років —

ЧИТАЧ ОБУРЮЄТЬСЯ

Не засмічуйте 
міста

З кожним роком усе 
кращим стає наше місто. 
Кіровограді борються за 
чистоту і порядок на ву
лицях. Бо кожному при
ємно пройтися чистими 

тротуарами.
Але часто спостерігаєш 

протилежне. У багатьох 
людних місцях бабусі 
продають смажене насін
ня. І рідко хто з покупців 
не кидає лушпиння під 
ноги. Більше того — смі
тять ним у магазинах, в 
автобусах і тролейбусах.

А якось вранці на дру
гому поверсі Центрально
го ринку я побачила таку 
непривабливу картину: за 
прилавком галантерейної 
крамниці сидять шестеро 
продавщиць і лузають на
сіння. «Зразкове обслуго
вування», — подумалось 
мені. Що вже тоді гово
рити про вулицю?

А. КОВТУНЕНКО.
м. Кіровоград.

«Що
лихоманить 
цех?»

Під таким заголовком 
1 березня ц. р. у нашій га
зеті було вміщено мате
ріали критичного рейду 
обласного штабу «Комсо
мольського прожектора» 
про серйозні порушення 
трудової, планової і техно
логічної дисципліни на де
яких підприємствах міста 
Кіровограда, що випуска
ють товари широкого 
вжитку.

Як повідомив редакцію 
секретар комітету комсо
молу виробничого об’єд
нання по сівалках «Черво
на зірка» Василь Шпак, 
газетна публікація обгово
рена на відкритих комсо
мольських зборах цеху то
варів народного споживан
ня. Факти, викладені у ма
теріалі, дійсно мали місце. 
На зборах було обрано 
пост «Комсомольського 
прожектора», який очолив 
технолог Сергій Староду- 
бець.

В кінці березня штаб 
«Комсомольського прожек
тора» об’єднання провів 
додатнову перевірку по за
безпеченню цеху товарів 
народного споживання 
комплектувальними виро
бами, Перевірна показала, 
Що деревообробний, деякі 
інші цехи стримують їх 
поставку. Ливарний цех 
поставляє значну кількість 
бракованих сковорідок.

Виявлені недоліки дове
дені до відома начальни
ків цехів, які забезпечу
ють цех товарів народного 
споживання комплекту
вальними виробами, для 
негайного вжиття заходів. 
У подальшому такі пере
вірки плануються прово
дити щоквартально.

Відповідь на критичну 
публікацію газети надіслав 
і головний інженер вироб
ничого об’єднання А. П. 
Мунтлн. Керівництвогл за
воду, повідомив він, на 
диспетчерських нарадах 
двічі на тиждень аналізую- 

; ться причини зволікання 
І випуску товарів широкого 

вжитку. Вживаються захо
ди.

>
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ПЕРШИЙ ВИМІР—
У БРИГАДІ
«Кращий виробничник — 

кращий спортсмен» — та
кий девіз молодих робітни
ків нашого підприємства.

У лазах фізкультурників 
у пас майже 3700 завод
чан. Тільки минулого року 
десять з них стали канди
датами у майстри спорту, 

31 — першорозрядником, 
близько тисячі виконали 
нормативи масових розря
дів, понад 1500 поповнили 
загін значківців ГПО.

Особливу увагу звертає- 
и*мо на роботу по впровад

женню в дію фізкультурно
го комплексу. Пропагуємо 
його вимоги і нормативи, 
створюємо групи ГПО в 
усіх виробничих підрозді
лах. І ось уже з початку 
року залік із фізичної та

військово-технічної ПІДГО
ТОВКИ за програмою комп
лексу склали більше 200 
юнаків та дівча г.

Поквартально визначає 
мо кращу спортивну брига
ду, дільницю, відділ, змі
ну, цех. Переможцям вру
чаємо спеціальні призи, 
грамоти, грошові премії. 
Нині в числі переможців 
цехи №№ 6, 25, 3, де най- 
більше працюючих ви
йшли на старти ГГ10 і до
моглись найвищих спор
тивних результатів.

Робота по залученню 
молоді до складання нор
мативів ГПО сприяла роз
ширенню спортивних сек
цій з багатьох видів спор
ту. Наприклад, молоді ви
робничники Володимир

Якунон, Олександр Гри 
гораш, Олександр Дроби- 
шевський і а Ігор Япон
ський, виконавши норма
тиви в тирі, стали потім 
лідерами нашої збірної з 
кульової стрільби. Вони 
увійшли в число призерів 
і на міських змаганнях на 
вогневому рубежі. Завод
ські боксери під керів
ництвом тренера Володи
мира Вовченка па респуб
ліканському профспілко
вому турнірі зайняли тре
тє місце.

Активізував роботу і 
наш клуб любителів бігу. 
Найбільше прийшло сю
ди спортсменів після про

ведення масових змагань 
за програмою Всесоюзно
го дня оздоровчого бігу і 
ходьби. Очолює клуб на- 
чальпик відділу підпри
ємства О. І. Тарануха.

Зросли в цьому році ре
зультати наших волейбо
лістів, гандболістів, фут
болістів, шахістів. По
пулярна на заводі група 
«Здоров’я», яку відвіду
ють керівники виробничих 
підрозділів, ветерани пра
ці, молодь.

Щодо нерозв’язаних 
проблем. У нас не все га
разд із спортивною базою. 
Гож комітет комсомолу у 
ці весняні дні вирішив 
згуртувати ударні загони 
молоді з тим, щоб облад
нати нові майданчики в 
парку культури і відпо- 
чинку імені 50-річчя 
Жовтня, біля гуртожпт- 
ків. Роботи вже поча
лися.

П. МАТВІЄНКО, 
старший інструктор 
по спорту Кірово
градського заводу 
радіовиробів.

ФУТБОЛ

«Шахтар»— 
«Зірка»—2:2

Незавидне турнірне ста
новище наших земляків, 
які не мали жодного очка 
і знаходились на останньо, 
му рядку турнірної табли
ці, примушує боротися 
тільки за перемогу. Однак 
перший тайм звітного мат
чу пройшов із явною пе
ревагою гірників. Помилки 
захисних ліній кіровоград- 
ців дозволили господарям 
двічі вразити ворота Б. Фі. 
латова.

Після перерви атакувала 
вже «Зірка». Вдало діяла 
середня лінія, постійно за
лишаючи нападаючих 
«Шахтаря» на «голодному 
пайку». Характерно, що і 
після забитих Сергієм Ра- 
люченком і Валерієм Са- 
мофаловим голів наша 
команда продовжувала

атакувати. Але «Шахтар» 
вистояв.

Кіровограді вписали в 
турнірну таблицю перше 
очко.

Із результатів туру слід 
відзначити несподівані по
разки лідерів: криворізь
кого «Кривбасу», який на 
своєму полі поступився 
«Стахановцю» — 1:2, і пав. 
лоградського «Колоса», 
котрого розгромив херсон
ський «Кристал» — 4:1. 
Після цього миколаївський 
«Суднобудівник», переміг- 
ши вдома харківський 
«Маяк» — 2:0, очолив тур. 
нірну таблицю з десятьма 
очками. Ще один матч 
«Новатор» (Жданов) — 
«Металург» (Дніпродзер- 
жинськ) — закінчився ну
льовою нічиєю.

Наступний тур — 27 квіт, 
ня. «Зірка» на своєму ста
діоні приймає «Металург» 
із Дніпродзержинська.

В. ШАБАЛ1Н.

церт. 21.00 ™ «Час». 21.35 -о 
Телефільм «Лялька». 5 серіЛ.
23.10 — Концерт артистів 
польської естради. 23.40 —
Новини.

довський сувенір». 9.25 •« 
«Приборкання непокірної». 
Фільм-вистава. 10.50 — В.А. 
Моцарт. Г
«Юпітер». ........ ...... .......
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальні телефільми 
Азербайджанської студії те
лебачення. 15.45 — Веселі 
старти. 16.30—Новини. 16.35

годні у світі. 19.00 — Сучао. 
ний світ і робітничий рух. 
19.35 — <• Приборкання непо
кірної». Фільм-вистава. 21.00 
— «Час». 21.35 — У боротьбі 
за шахову корону.. 22.10 — 
Сьогодні у світі. 22.25—Між
народна зустріч з волейболу. 
Чоловіки. Збірна СРСР 
збірна Бразілії.

симфонія № 41 11.40 — Історія. 7 кл. 11.00—
11.25 — Новини. Шахова школа. 11.30 — На-фільм

те»®

вика. 1 кл. Ü.05, 12.45 — Ан
глійська мова. 10.05 — Уч
ням ГІТУ. Астрономія. 10.35,

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35

Мультфільми «Росомаха і ли
сиця», «Леопольд і золота 
рибка». 9.00 — Документаль
ний телефільм «Комсомоль
ська площа». 9.25 — Пісня 
далека й близька. 10.05 — 
Клуб мандрівників. 11.05 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Документальні філь
ми Західно-Сибірської студії 
кінохроніки «Якщо ти ди
ректор», «Першим ділом 
вертольоти», «Розповідаємо 
про тундру», 15.40 — На
родні мелодії. 15.55 —
К. Треньов. «Любов Ярова».
10.45 — Новини. 16.50 —
Н. Паганіні, Концерт № 1

«йд.чя скрипки з оркестром 
ремажор. 17,30 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.15 — 
Документальний фільм «За
хищаючи революцію». Про 
життя і боротьбу афгансько
го народу. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Відбірковин 
матч олімпійського турніру 
з футболу. Збірна СРСР — 
збірна Угорщини. 20.45 —
Якщо хочеш бути здоро
вим. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Музика для всіх. 22.30 
Сьогодні V світі.
А ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Девіз: відвага, мужність,
честь». 11.25 — Фільм-кон
церт « Весняні ігри». 11.40 — 
«Шкільний екран». 9 кл. Ук
раїнська література. 12.05 — 
Художній фільм «Акванав
ти». 13.25 — Новини. 13.40 — 
«Грай, мій баян». 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Вперед, ор
лята!». 17.25 — Програма пе
редач. 17.30 — Продовольча 
програма — справа кожного. 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Фільм-концерт «Фольклорні 
мотиви... 19.0) — Актуальна 
камера. 19.35 -- М. Гараєва. 
«Тітка Лукія». Вистава. 20.40
— «На добраніч, діти!». 21.00
— «Час-. 21.35 — Продов
ження вистави «Тітка Лу
кія». 22.20 — Повніш,
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм «XV- 
дожіїик М. Греков». 8.35,
9.45 — Природознавство. 2
кл. 8.55 — Документальний 
фільм «Дитинство Тнардов- 
ського». 9.15, 12.40 — Ні
мецька мова. 10.05 — «Сло
во о полку Ігоревім» і росій
ська культура». 10.35. 11.40 
— Історія. 9 кл. 11.05 —
Тележурнал «Сім’я і школа». 
12.10 — Музика. М. Мусорг- 
ський. 13.10 — І. Тургенев. 
Сторінки життя і творчості. 
13 55 — Науково-популярниіі 
фільм «Експедиція вирушає 
в океан». 14.20 — В. Шек- 
сгіір. Частина 2. 15.10 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20 
— Вечірці мелодії. 19.10 — 
Документальний телефільм 
«Ліцензія на вбивства». 20.00 
— Вечірня казка. 20.25 — 
Світ і молодь. 21.00 —«Час». 
21.35 — Телефільм «Лялька». 
2 серія. 23.10 — Новини.

ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
27 - 29 КВІТНЯ. Ан- 

самбль циган «Лаутари» 
Калузької обласної фі
лармонії. Початок о 20 
годині.

БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
ІМЕНІ ЖОВТНЯ

25 КВІТНЯ. «Я - гро
мадянин Радянського Со
юзу». Урочисте вручення 
паспортів. У вечорі бе
руть участь ветерани 
праці виробничого об’єд
нання «Червона зірка». 
Початок о 17.00.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10

< Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. 17.00 — 
Твоя життєва позиція. 17.35 
— Музичний фільм «Співає

• уково-популярний
«Метали і сплави з... пари», 
12.05 — Поезія М. Асеева. 
13.15 — Радянське графічне 
мистецтво. Б. Пророков. 13.45
— Знання — сила. 14.30 — 
М. Гарін - Михайловський. 
Штрихи до портрета. 15.10 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Г. Венявський. По
лонез ремажор. 18.30 — Наш 
сад. 19.00 — А. Каверзнев. 
«Афганський щоденник». До
кументальний телефільм. 
20.00 — Вечірня казка. 20.20 
— Концерт естрадного ор
кестру під керуванням 
О. Лундстрема. 20.50 — На
уково-популярний фільм «По
чалося з місяця». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Лялька». 4 серія. 23.15 — 
Новини.

Документальним теле
фільм. 17.05 — Концерт ху
дожніх колективів Грузин
ської РСР. 17.45 — Б гостях 
у казки. Мультфільм. 18.45 
— Сьогодні у світі. 19.00 
Людина і закон. До 60-річчя

1

ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Свят

ковий хоровод. Концерт ди
тячих художніх колективів. 
9.05—Документальний фільм 
«За мандатом партії». 9.35— 
Ф і ль м-ко нцер т « К упалии ка ». 
10.05 — Фільм—дітям. «Про 
що мовчала тайга». 11.30 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — До Всесвітнього дня 
поріднених міст. «У дружбі 
з містами світу». 15.25 — Те
лефільм для дітей «Пеппі 
Довгапанчоха». 1 і 2 серії.
17.30 — Образотворче мисте.
цтво. Огляд. 18.10 — Чемпіо
нат Європи з важкої атлети
ки. 18.45 — Сьогодні у світі,- 
19.00 — «Ромео і Юлія».
Фрагмент з балету на музи
ку Г. Бер.чіоза. 1У.15 — Те
лежурнал «Співдружність»,-
19.50 — Телефільм «Нам тут. 
жити». З серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Закриття Днів поль
ської культури в СРСР. Кон
церт Державного народного 
ансамблю пісні і танцю 
ім. Т. Снгетинського «Мазов- 
ше». Передача з Централь, 
ного концертного залу «Ро
сія». 23.05 — Сьогодні у сві
ті. 23.20 — Міжнародна зу
стріч з волейболу. Чоловіки. 
Збірна СРСР — збірна Бра
зілії,
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Науково-популярний кіно
огляд «Резонанс». 11.20 — 
Естрадна мозаїка. 11.40 —
Художній фільм «Чекайте 
на «Джона Графтона». 2 се
рія. 12.45 — «Професор 
Александров». Розповідь про 
лауреата Державної премії 
СРСР, професора В. В. Алек
сандрова. 13.15 — Новини.
13.30 — Міжнародна студія.
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30— 
«Сучасник». 17.30 — До все
світнього дня поріднених 
міст. «Орбіти Дружби». 18.00 
— Фільм-концерт «Разом ве
село іти». 18.30 — Аістуаль- 
на камера. 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Дина
мо» (Київ) — «Жальгіріс». У, 
перерві — «День за днем». 
(Кіровоград). 20.45 — «На
добраніч, діти.'». 21.00 —
«Час». 21.35 — Новини кіно
екрана. 22.50 — Світ поезії. 
Т. Масенко. 23.10 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —< 
Поезія О. Берггольц. 9.00 — 
Рух без небезпеки. 9.30 — 
Документальний телефільм 
«...Лебідь біла пливе». 9.50 — 
Путівка в життя. Підсумки 
Всесоюзного конкурсу на 
кращу передачу про ПТУ.
10.40 — " 
пісні. 11 
ропи
11.40 — Міжнародні змаган
ня зі стендової стрільби. «Ве
ликий приз Москви». 12.10 — 
Документальний фільм «Сади 
і парки світу». 12.40 — Здо- 
ров’я. 13.25 — Музична пе
редача для юнацтва. 15.35— 
Новини. 17.40 — Новини.
18.00 — Клуб мандрівників. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. СКА (Ростов-на-До- 
ну) — «Динамо» (Мінськ). 
2-й тайм. 19.45 — Народні 
мелодії. 20.00 — Вечірня каз. 
ка. 20.15 — Чемпіонат СРСР 
з хокею. «Динамо» (Москва)
— «Спартак». З період. 21.00
— «Час». 21.35 — Телевиста- 
ва «Віра» з циклу <3а ва
шим листом». 22 15 — Но
вини.

А ЦТ (1 програма)
8 00 — «Час». 8.35 

селі старти. 9.20 — Грає ла
уреат міжнародного конкур- ' 
су А. Фоменко (фортепіано). 1 
9.45 — 17-й тираж «Спортло- • 
то» 9.50 — Телефільм «Вес- 1 
на 29-го». 11.30 — Новини. 1
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальні фільми телесту- 1 
дій країни «Оновлення». 
«Підмога». 15.30 — Умілі ру- 1 
ки. 16.00 — Поезія. С. Смир
нов. 16.55 — Шахова школа. 
Уроки майстерності. 17.25 — 
Новини. 17.30 — Чемпіонат 
Європи з вільної боротьби. 
18.15 — Документальний те
лефільм «Молчанова з вули
ці Молчанова» із циклу «Лю
ди великої долі». 18.45 —
сьогодні у світі. 19.00 —
Наш сад. 19.30 — Концерт 
російського народного хору 
Палацу культури Білгород- 
ського вітамінного комбіна
ту. 19.50 — Телефільм «Нам 
тут жити». 2 серія. 21.00 — 
«Час». 21.Зо — Кінопанора- 
ма. 23.10 — Сьогодні у світі.
23.25 — Чемпіонат Європи з 
важкої атлетики.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Діалоги». Передача для 
батьків. 10.50 — А. Штога- 
рейко. Шоста симфонія.
11.25 — Художній телефільм
«Чекайте на «Джона Граф
тона». 1 серія. 12.30 — «Доб
рого вам здоров’я!». 13 00 — 
Новини. 13.15 — Наука 1 час. 
Як захистити грунт. 13.45 — 
Грають юні музиканти. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Від імені старших. 17.15 — 
«Бід Дніпра до Бугу». (Кіро
воград). 18.15 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний фільм «Тополина 
земля». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.40 — Науково-по
пулярний кіноогляд «Резо
нанс». 20.40 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.35 
— Художній телефільм «Че
кайте па «Джона Графтона». 
2 серія. 22.40 — Новини. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Науково-популярний фільм 
«Марія Ермолова». 8.35, 9.35 
— Фізика. 7 кл. 9.05 — Ро
сійська мова. 10.05 — Есте, 
тпчне виховання. 10.35, 11.45 
— Історія. 6 кл. 11.00 — На
ука 1 життя. 12.10 — Геогра
фія. 5 кл. 12.40 — Загальна 
біологія. 10 кл. 13.10 — Осно
ви Радянської держави і 
права. 8 кл. 13.40 — Приро
дознавство. 2 кл. 14.00 —
Твоя ленінська бібліотека. 
В. І. Ленін. «Що таке Радян- 
ська влада». 14.30 —
И. Гайдн. 15:15 Новини. 
17.40 — Новини., 18.00 — Ку
бок СРСР ъ футболу: 1/4 фі
налу. сФаііел» (Вороііеж) — 

, —і—л-“ «'•••.■ .илшищ іс.ісірі.юіи «Спартак» (Москва). 19.45 •
пароднйх інструментів «Ор- «Сизрань». 8.35. 9.35 — Му- Вечірня казка. 19.55 — Коп-

МОСКВА. На сцені Державного академічного Малого театру СРСР відбулася 
прем’єра спентаклю «На всякого мудреця доволі простоти». Після майже сорока
річної перерви московські глядачі знозу зустрілися з героями безсмертної комедії 
О. Островського. „ „„„„ „її постановну здійснив народний артист СРСР. лауреат Ленінської і Державної 
премій СРСР І. В. їльїнський.

На знімку: сцена із спектаклю.
Фото В. СОБОЛЕВА. Фотохроніка ТАРС.

Ве

А ЦТ (І програма)
. 14.50 — Документальний

-^-телефільм «З ДУМОЮ про ло- 
*іу>. 15.05 — Російська мова. 
15.35 — Концерт з творів 
Є. Рахмадієва. 16.20 — «Тан
занія-. Кіноварне. 16.45 — 
Новини. 16.50 — Образ кому
ніста в радянському образо
творчому мистецтві. 17.20 — 
Творчість юних. 17.45 —
Москва і москвичі. 18.15 — 
Ленінський університет міль- ■ 
йолів. «Праця — суспільство ' 
— людина». 18.45 — Сьо*

28 КВІТНЯ. Чергове засі
дання нлубу кіномандрів- 
нинів. Подорож по Ермі
тажу. Творчість художни- 
нів-імпресіоністів. Поча
ток о 19.00.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ 

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
28 КВІТНЯ. Г. Стефанов.

«Лисиця-витісниця». По
чаток о 14.00. _

29 КВІТНЯ. А. Гайдар. 
«Салют, Кибальчиш!». По
чаток о 12.00, 14.00.

НАРОДНИЙ 
СТУДЕНТСЬКИЙ ТЕАТР 

«РЕЗОНАНС»
27 КВІТНЯ. О. Гельман. 

«Наодинці з усіма» По
чаток о 19 годині ЗО хви- 
ЛИН‘ КІНОТЕАТРИ: 

«КОМСОМОЛЕЦЬ». 23- 
29 КВІТНЯ. «Таємниця 
«Чорних дроздів», <<Мос- 
сЬІльм». Сеанси: 11.10, 
Ї3 00 14.50, 16.40, 18.30, 
2°«МЙР». 23-25 КВІТНЯ. 
«Балада про доблесного 
лицаря Айвенго», кіно- 
ст\/дія ім. Горького. Сеан- си;У§ 20 10.5(1; 12.40, 14.20.

23-24 КВІТНЯ. «Помста 
і закон», Індія. Сеанси: 
16.10, 18.30, 20.504 ( (
 —

ло-

квартет «Явір». 17.45 — Ек
ран пошани Українського те- 
лебачення. 18.00 — «Зеле
ний вогник». 18.30 — «На
родний обранець». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею. ЦСКА — «Со
кіл». 2 і 3 періоди. В перер
ві — «День за днем». (Кіро
воград). 21.00 — «Час». 21.35
— У світі балету. 22.10 — 
«Старт». 22.40 — Новини.
А ЦТ (II програма)

14.20 — Фільм із субтитра- 
ми «Птахи над містом». 15.35
— Новини, 18.00 — Новини.
18.20 — Документальний
фільм «В Ясній Поляні».
18.30 — Сільська година,
19.30 — Чемпіонат СРСР з 
хокею. ЦСКА — «Сокіл». 2 і 
З періоди. У перерві — 20.00
— Вечірня казка. 21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Лялька». З серія. 22.55 —
Новини.

Верховного суду СРСР. 19.30
— Циганські’народні пісній 
романси виконує Л. Деметер. 
19.50 — Телефільм «Нам тут 
жити». 1 серія. 21.00 —«Час». 
21.35 — Заспіваймо, друзі. 
23.30 — Сьогодні V світі.
А УТ

10.00 — Повний. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35
— «Шкільний екран». Фізи
ка. 9 клас. 11.05 — Камер
ний концерт. 11.25 — «В 
майстерні художника». 12.10
— «Нові книги». Ведучий 
П. Загребельний. 12.55 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок». 16.30
— Культура російської мо
ви. 17.05 — Сонячне коло. 
17.35 — Фільм-концерт «Ін- 
термеццо». 18.00 — «Дисцип
ліна поставок: міра відпові
дальності і честь підприєм
ства». 18.10 — «День за
днем». Оголошення. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Автограф». 
Ф. Глущенко. 20.40 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Чекайте на «Джона 
Графтона». 1 серія. 22.40 — 
Новини.

Концерт радянської 
.15 — Чемпіонат Єв- 

з вільної боротьби.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.33 — від.1 А ЦТ (II програма) 

Ш і “ „ 8 00 ~ Гімнастика. 8.1 а
Виступ ансамблю російських Документальний телефільм

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.



4 стор «Молодий комунар» 24 квітня 1984 року

Юнаки і дівчата Товариші! Ваші рідні, 
близькі, друзі одержать 
поздоровну кореспонден
цію до свята, якщо ви 
завчасно надішлете її.Кіровоградщини!

Візьміть участь у республіканській ударній комсо
мольській будові Південноукраїнської АЕС, що 
на Миколаївщині.

Будуправлінню «Дніпробуд», яне веде будівництво 
АЕС, терміново потрібні робітники найрізноманітні
ших’ будівельних спеціальностей. с ~ , ,

Хто не має спеціальності, зможе набути н на місці. 
Одинокі забезпечуються гуртожитком одразу після 
прибуття, сімейні — на протязі півроку, постійним 
житлом — на протязі 2 — 3 років.

Штаби по підготовці і формуванню республікансько
го загону знаходяться при кожному міськкомі, райкомі 
комсомолу області.

Комсомольці І молодь, які бажають поповнити ряди 
республіканського загону, будуть направлені на бу
дівництво атомної електростанції 26 — 28 квітня цього 
року.

Вітання з ним чекають 
в кожному домі. Напе
редодні свята підприєм
ства зв’язку завжди ду
же перевантажені.

Нагадуємо: прийом іно
городніх телеграм із за
значенням строку вру
чення закінчується 27 
квітня, місцевих — 29 
квітня.

Своєчасно й за призна
ченням прийдуть листи,

відправлені у стандарт
них конвертах й поштові 
листівки встановлених 
розмірів із зазначенням 
поштового ’ндекса і но
мера відділення зв’язку.

Кіровоградський 
поштамт.

НОВГОРОДКІВСЬКЕ СЕРЕДНЄ
СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

КАПІТАНІВСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості.

ЗІ строком навчання 3 роки:
оператор центрифуг — токар по металу;
складач дифузійних ножів — електрозварник (юна

ки) ;
апаратник варіння цукру — слюсар; 
електромонтер;
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і авто

матики.
Приймають юнаків 1 дівчат віком від 15 років з осві

тою за 8 класів.
Зі строком навчання 2 рони: 
сатуратник-маляр;
апаратник дифузії — столяр (юнаки); 
апаратник випарювання — муляр.
Приймають юнаків та дівчат віком від 15 років з 

освітою за 8—10 класів.
Зі строком навчання 1 рік:
слюсар коптрольпо-внмірювальшіх приладів і авто

матики;
електромонтер.
Приймають юнаків і дівчат віком оід 17 років з осві

тою за 10 класів.
При вступі необхідно подати:
заяву на ім’я директора Із зазначенням обраної спе

ціальності, свідоцтво чи атестат про освіту, паспорт 
або свідоцтво про народження (якщо не виповнилося 
16 років), довідку з місця проживання із зазначенням 
складу сім’ї, довідку про стан здоров'я (форма № 286), 
шість фотокарток 3X4 см.

Учні з дво- і трирічним строком навчання забезпе
чуються безплатним триразовим харчуванням, одягом, 
взуттям, комплектом постільної білизни, сироти одер
жують стипендію.

Учні з трирічним строком навчання після закінчену 
ня училища одержують атестат про середню освіту і 
атестат за професією.

Учням з річним строком навчання виплачується 
стипендія в розмірі ЗО карбованців на місяць, відмін
никам навчання розмір стипендії підвищується на 
25 процентів.

Проводиться виплата 33 процентів заробітку під час 
практики.

Всіх учнів забезпечують гуртожитком.

При училищі працює заочна школа для груп з дво
річним строком навчання.

Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: смт. Капітаиівка Новомнргород- 

ського району. МПТУ .\іі 10.
Дирекція.

Зам. 165.

на 1984—1985
гїа такі спеціальності: 
тракторист-машиніст широкого 

профілю, слюсар II розряду, во
дій транспортних засобів катего
рії «С»;

механізатор тваринницьких 
ферм, електромонтер II розряду, 
тракторист III класу, водій тран
спортних засобів категорії «С»;

майстер-садівник.
До училища приймають юна

ків та дівчат, які закінчили вісім 
класів.

Зараховані до училища пере
бувають на державному утри-

навчальний рік
манні (стипендія 10 крб., трира
зове харчування, спецодяг, па
радна форма).

При училищі є гуртожиток, 
працюють гуртки художньої са
модіяльності, спортивні секції, 
предметні гуртки.

Для вступу до училища потріб
но подати такі документи:

документ про освіту, свідоцтво 
про народження, 8 фотокарток 
3X4 см., медичну довідку (форма 
№ 286), довідку з місця прожи
вання, заяву.
Зам. 162.

При Кіровоградському 
автотранспортному 
підприємстві 10021 
(автобусний парк)

ПРАЦЮЮТЬ
МІСЯЧНІ КУРСИ

перепідготовки водіїв 
категорії «ВС» і «С» па 
категорію «Д» з відри
вом від виробництва.

За період навчання на 
курсах виплачують стій 
пендію.

Одиноким надають міс
ця в гуртожитку.

Звертатися на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Аеро- 
флотська, 15. відділ кад
рів. Тол. 6-40-77.

їхати автобусом № 24 
до зупинки «Хлібозавод».

Адміністрація.

Юнаки і дівчата! Якщо ви бажаєте здобути середню освіту і спеціальність, 
вступайте до Бобринецького середнього сільського профтехучилища № 2.
Училище готує робітників таких 

спеціальностей:
тракторист-машиніст широкого 

профілю з одночасним одержанням 
загальної середньої освіти, водій ав
томобіля категорії «С» і слюсар-ре- 
монтник (строк навчання — 3 роки), 

тракторист-машиніст (строк на
вчання — 1 р:н),

тракторист-машиніст (строк на
вчання — 8 місяців).

До училища приймають юнаків і 
дівчат. На трирічне навчання прий
мають осіб з освітою за 8 класі» (без 
екзаменів).

На однорічні курси приймають 
осіб з освітою за 8—10 класів, на 
ЕОСЬМИМІСЯЧНІ курси — осіб, які 
мають середню освіту.

Для вступу необхідно подати такі 
документи: документ про освіту 
(оригінал), свідоцтво про народжен
ня або паспорт, довідку з місця про
живання. З фотокартки 3x4 см.

Початок занять — 1 зерєсня.
Учні», зарахованих на трирічне і) 

однорічне навчання, забезпечують 
триразовим харчуванням, обмунди
руванням, стипендією, гуртожитком 
і підручниками.

Учнів, які зараховані па г.осьмпмі- 
сячиі курси, забезпечують стипен
дією 96 крб. на місяць, гуртожитком 
і підручниками. В училищі працю
ють гуртки художньої самодіяль
ності. технічної творчості, предмет
ні гуртки та спортивні секції.

Осіб, які закінчили училище, 
приймають на навчання до вищих та 
середніх навчальних закладів на 
пільгових умовах.

Адреса училища: Кіровоградська 
область, м. Бобрииець. вул. Димитро- 
ва, 1.

ДЛІИТРІВСЬКЕ СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 9

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1984—1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ЗАПРОШУЄ

па такі спеціальності:
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря, водій автомобіля;
тракторист-машиніст II 1-го класу; 
майстср-квітнпкар-декоратор;
бджоляр.
На спеціальність тракторист-машиніст широкого 

профілю з кваліфікацією слюсаря II, III розряду і во
дія автомобіля приймають юнаків і дівчат, які закін
чили вісім класів (строк навчання — 3 роки).

На час навчання учнів забезпечують гуртожитком, 
триразовим харчуванням, обмундируванням, стипен
дією — 10 карбованців на місяць.

По закінченні училища, особам, які складуть екза
мени, видається:

диплом про середню освіту,
посвідчення тракторнста-машиніста широкого про

філю з кваліфікацією слюсаря II, III розряду.
посвідчення водія автомобіля III класу.
На спеціальність тракторист-машиніст III класу 

приймають юнаків і дівчат, які мають середню освіту 
і воїнів, звільнених із лав Радянської Армії (строк 
навчання — 8 місяців).

Зараховані одержують стипендію — 96 карбованців 
па місяць.

Випускникам присвоюється кваліфікація тракторнс- 
та-машппіста III класу.

. На спеціальність бджільництво приймають юнаків і 
дівчат віком від 16 років (строк навчання — 1 рік).

На спеціальність майстер-квітшікар-декоратор прий
мають дівчат, які мають середню освіту (строк на
вчання — 1 рік).

Зарахованих па навчання забезпечують триразовим 
харчуванням, обмундируванням, стипендією — 10 кар
бованців.

Випускникам присвоюється кваліфікація майстра- 
квітникаря-декоратора.

Учням під час проходження виробничої практики 
виплачується 100 процентів від заробленої суми, час 
навчання в училищі зараховується до трудового ста
жу. Відмінників направляють па навчання до інду
стріально-педагогічних навчальних закладів профе
сійно-технічної освіти.

Початок запять — 1 вересня.
Для вступу треба подати такі документи: 
заяву;
документ про освіту (оригінал);
свідоцтво про народження або паспорт; 
довідку з місця проживання та про склад сім'ї; 
автобіографію;
медичну довідку (форма № 086/у);
6 фотокарток 3X4 см.
Документи приймають у приймальній комісії учили

ща щодня з 8.30 до 16.30.
Адреса училища: Зиам’янськпй район, с. Дмитрівна.
Проїзд від ст. Знам’янка будь-яким автобусом 

Дмптрівського напряму до зупинки «Вітрогон».

випускників восьмих — 
десятих класів па навчан
ня для набуття спеціаль
ності

будівельника із серед
ньою освітою.

З 1 вересня ц. р. в учи
лищі буде введено в екс
плуатацію новий Палац 
спорту, до якого увійдуть: 
ігровий зал, зал з класич
ної боротьби, боксерський 
зал, шахово-шашковий 
клуб та ін.

Шановні любителі спор
ту!

Навчаючись у нашому 
училищі, ви зможете удо
сконалити свою спортивну 
майстерність під керів
ництвом досвідчених тре
нерів і педагогів. В учили
щі буде також розширена 
існуюча база для роботи 
гуртків художньої само
діяльності, дискоклубу.

Адреса училища: м. Кі
ровоград, вул. Червонозо- 
рівська, 23. Тел. 7-14-17, 
7-34-71.
Зам. 168.

ОНИКІЇВСЬКЕ СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 7

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1934—1985 навчальний рік

на такі спеціальності: 
тракторист - маши

ніст широкого профі
лю 1 водій автомобіля 
категорії «С» (учні 
здобувають середню 
освіту і спеціальність), 
строк навчання — З 
роки,

тракторист - маши
ніст III класу, строк 
навчання — І рік,

тракторист - маши
ніст III класу, строк 
навчання — 8 місяців,

тракторист - маши
ніст для роботи па 
тракторах Т-150.
Т-150 К, К-700А, К-701.

Випускники 10 кла
сів і воїни, звільнені 
у запас з лав Радивсь 
кої Армії. навчають

ся за скороченою про
грамою (8 місяців) і 
одержують стипендію 
— 96 карбованці із.

Учнів забезпечують 
гуртожитком. харчу
ванням. одягом.

Для вступу до учи
лища треба подати: 
заяву на ім'я директо
ра, документ про ос

віту, 3 фотокартки 
3X4 см, довідку з 
місця проживання, 
медичну довідку (фор
ма № 086/у).

Адреса училища: 
317451. Кіровоград
ська обл., Маловис- 
ківськнй район, с. Опн- 
кієве.

Газета виходить у вівторок, 
четвер і суботу
Друкарня імені Г М Димитрова 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м Кіровоград, вуя Гпінки, 2.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,
м. Кіровоград,
еул. Луначарськсго, 36.
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