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У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС 
1 РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

Мал. В. Оетаиснка.

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАРОДУ!

НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

КРОКИ ДО МАЙСТЕРНОСТІ
.ПРИЗ «ПЕРШІЙ ТРИТИСЯЧНИЙ!
Ь'КІРОВОГРАДЩИНИ» - У ВАЛЕНТИНИ ЧОРНОЇ

• Др)га світова' війна, розв’язана німецьким фашизмом, втягла в 
себе 61 державу з населенням 17G0 мільйонів чоловік і велась ча вели
чезних територіях. В ради воюючих армій було мобілізовано 110 міль
йонів чоловік, на 40 мільйонів більше, ніж під час першої світової війни.

•Червона Армія прийняла на себе основний удар німецько-фашист
ських загарбників. Саме на радянсько-німецькому фронті з череня 1941 
до середини 1944' року водночас перебувало 190—270 гітлерівських ди
візій, тоді як проти англійських і американських військ у Північній Аф
риці діяло від 9 до 20, в Італії — від 7 до 2G дивізій.

•Батьківщина, партія високо оцінили ратний подвиг наших воїнів, 
їм вручено близько 13 мільйонів нагород, в тому числі 5,3 мільйона 
орденів і 7,5 мільйона медалей. Нагороди одержали сім мільйонів вої
нів 193 національностей Радянського Союзу та інших країн, серед яких 

— 2,5 мільйони синів і дочок українського народу. За особисті подвиги 
звання Героя Радянського Союзу удостоєно 11693 воїни — представни
ки ста .націй і народностей СРСР,

•Нечуваннй героїзм і стійкість продемонстрували сінні й дочки усіх 
народів Країни Рад у битві за Радянську Україну. При захисті і визво
ленні нашої республіки від гітлерівських загарбників близько чотирьох 
тисяч чоловік більш як 40 національностей здобули високе звання Ге
роя Радянського Союзу.

•У тилу німецько-фашистських окупантів на Україні діяли 55 пар
тизанських з’єднань, тисячі партизанських загонів і груп, в яких било

ся півмільнона партизанів.
•Справжній трудовий героїзм проявляли радянські робітники, се

ляни, інтелігенція, які кували перемогу в тилу. Під час війни звання Ге
роя Соціалістичної Праці удостоєно 199 чоловік, 204 тисячі нагородже
но орденами н медалями.

(РАТАУ).

Над приміщенням тваринницького міс
течка високо зринуло червоне полотнище. 
Цей прапор піднято па честь переможця 
Уш соціалістичному змаганні. Декілька тиж
нів поспіль напис па табличці, прикріпле
ній до флагштоку, не змінюється: Вален
тина Чорна. І в"березні, і в квітні молода 
доярка добилася найвищих надоїв но гос
подарству. і

Дивлячись па прапор, Валентина дум
ками вертає до того дня, коли вперше 
прийшла на ферму. Було то ще в п’ятому 
класі. Доглядала теляток, допомагала до
їти корів Надії Шевченко, Марії Василь
євій. Вони і стали її першими наставника
ми. Як закінчила одинадцять класів, вже 
мала певний досвід роботи, пішла працю
вати підмінною дояркою. А потім відбула
ся та пам’ятна розмова з головою колгос
пу, секретарями партійної і комсомольської 
організацій.

Центральний Комітет КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР прийняли постанову «Про за
ходи по забезпеченню збирання врожаю 
і заготівель сільськогосподарських продук
тів у 1973 році».

З метою своєчасного і високоякісного 
проведення збирання врожаю в стислі 
строки і без втрат, виконання і перевико
нання плану закупок зерна та інших про
дуктів землеробства і забезпечення їх 
вивезення та збереження Центральний Ко
мітет КПРС і Рада Міністрів СРСР зобо
в’язали ЦК Компартій і Ради Міністрів 
союзних республік, Міністерство сільсь
кого господарства СРСР і ряд інших мі
ністерств, крайові, обласні і районні ко
мітети партії, Ради Міністрів автономних 
республік і виконкоми місцевих Рад де
путатів трудящих, місцеві сільськогоспо
дарські органи, керівників колгоспів, рад
госпів і заготівельних організацій забез
печити своєчасну підготовку господарств 
до збирання врожаю і заготівель сільсь
когосподарських продуктів у 1973 році.

Постановою передбачені конкретні за
ходи по дострокових поставках збиральної 
техніки, вантажних автомобілів. Відповід
ним відомствам дозволено, в необхідних 
випадках, перекидати техніку в інші райо
ни країни. Виділяються додатково для по
треб сільського і водного господарства, 
сільського будівництва, хлібоприймаль
них і заготівельних організацій метал, бу
дівельні матеріали, устаткування і метало
вироби.

Запропонували тоді їм групу корів, яка 
протягом року разів сім переходила від 
однієї доярки до іншої. Одинадцять корів 
давали за добу не більше, піж по три кі
лограми молока, лише п’ять — більше 
шести.

Цілий рік відхожувала групу Валенти
на. Робила все можливе, щоб випередиш 
своїх подруг, і все ж відстала від них. На
доїла менше двох тисяч кілограмів моло
ка від кожної корови. Наступного року 
вже подолала 2500-кілограмовпй рубіж, 
минулого ж року стала трптпсяіпицсю. У 
списку кращих доярок району значилася 
па дев’ятнадцятому місці і мріяла доби
тись таких надоїв як комсомолка Ольга 
Козаченко з Нссватківського відділку рад
госпу.

Включившись у Всесоюзне соціалістичне

(Закінчення на 2-й стор.).

Визнано необхідним організувати ціло
добову роботу вантажних автомобілів на 
перевезенні зерна та інших сільськогоспо
дарських продуктів. З цією метою на міс
цях необхідно забезпечити укомплектуван
ня водійським складом усіх автомобілів, 
зайнятих на збиранні врожаю, з розрахун
ку два шофери на один автомобіль, залу
чаючи, в разі потреби, шоферів з інших 
галузей народного господарства.

Визначено заходи матеріального заохо
чення водіїв та інших працівників авто
транспорту, а також трактористів-машиніс- 
тів і комбайнерів радгоспів та інших дер
жавних сільськогосподарських підприємств, 
за виконання сезонної норми, встановлю* 
ваної о господарстві при збиранні врожаю 
з доброю якістю, без втрат.

Радам Міністрів союзних республік на
дано право залучати в 1973 році, у вигля
ді винятку, за рахунок внутрішніх ресур
сів республік, країв і областей, за погод
женням з керівниками господарств, на 
сільськогосподарські роботи і для роботи 
на хлібоприймальних підприємствах пра
цездатне населення міст, робітничих се
лищ і сільських населених пунктів,

Дозволено запровадити в цьому році 
додаткове преміювання шоферів, які пра
цюють на вивезенні зерна і цукрових бу
ряків у дві зміни (2 водії на 1 автомобілі), 
за забезпечення безперебійної роботи ав
томобілів не менш як 20 годин на добу в

(Закінчення на 2-й стор.).

На фото: Валентина ЧОРНА (справа) Із своєю молодшою сестрою Любою. 
Фото автора.



(Закінчення. Початок на 1-й стор.) 
розмірі 20 процентів тарифної 
ставки, а в районах Сибіру, Уралу, 
Нижньої і Середньої Волги та » 
цілинних районах Казахської 
PCP — преміювання шоферів, які 
працюють на вивезенні зерна, в 
розмірі 40 процентів тарифної 
ставки.

Дозволено в 1973 році видавати 
(безплатно) як додаткову оплату 
працівникам радгоспів, зайнятим 
на збиранні сіна, соломи та на за- 
ютівлі силосу, і продавати по пла
новій собівартості постійним пра
цівникам радгоспів та інших дер
жавних підприємств, що мають в 
особистій власності домашню ху
добу, повну частину заготовлених 
грубих кормів і силосу.

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

для

Заохочування, встановлені для 
працівників державних підпри
ємств сільського господарства, 
рекомендовано застосовувати і о 
колгоспах.

На період збирання і вивезен
ня зерна та інших сільськогоспо
дарських продуктів урожаю 1973 
року для сільських районів або 
груп районів, а також областей, 
країв і автономних республік бу
дуть встановлені перехідні Чер
воні прапори з грошовими пре
міями, які вручатимуться за під
сумками роботи за кожні 10 днія 
автоколонам та іншим транспорт
ним підрозділам.

Запропоновано організувати, в 
порядку шефства, допомогу кол
госпам і радгоспам, хлібоприй
мальним і зернопереробним під-

змагання, борючись за приз «Молодого 
комунара» «Першій тритисячний Кірово- 
градіпини», Валентина досягла значних 
успіхів. У заочному змаганні вона не ли
ше випередила Ольгу, а й очолила зма
гання серед молодих доярок області, ста
ла першим володарем перехідного призу.

Головний зоотехнік колгоспу Володимир 
Іванович Кудлай, розповідаючи про став
лення молодого майстра машинного доїн
ня до роботи, наголошує:

— Правильно кажуть, шо молоко у ко
рови на язиці. Але ж не останнє — сум
лінність доярки. її старання, вміння пра
вильно роздоїти первісток, . ........... ~.....
тварини скласти окремий раціон, 
типа це робить майстерно. Навіть

кожної 
В алеї і- 
можна 

сказати, що у неї до кожної коропи інди
відуальний підхід. Тому її викохала та
ких рекордисток як Квітка, Кучерява. Що
доби дають по 25—28 кілограмів молока. 
Всі Валяні корови в зиму увійшли вгодо
вані. Зараз же вже зелзний корм даємо. 
Надої повппні зрости.

З Валентиною мп зустрілися в Ленінсь
кій кімнаті молочнотоварної ферми. Вона- 
саме розмоляла з своїми молодшими сест
рами, теж доярками — Лі.юю і Любою. 
Дівчата розглядали приз, поздоровляли се
стру із успіхом.

— Правильно ти вчила, то в нашій ро
боті немає дрібниць. Ти иа.м подаєш при
клад, — почув їх слова, а вже потів дові
дався: молодші сестри, як і Валентина теж 
протоптали стежку до ферми ще в шкіль
ні роки, взірцем у роботі для них була і є 
старша сестра. І не лише в роботі. Вони 
завжди брали приклад з неї. Тож багато 
в чому коло їх інтересів спільне: люблять 
читати класиків, твори про життя молоді, 
розуміються в музиці.

— Ще хочу дівчат спеціальну літературу 
привчити читати, — відповіла Валентина, 
коли запитав про плани на найближчі ро
ки, — багато корисного я взяла із висту
пів, у яких майстри високих надоїв ділять
ся досвідом. Але відчуваю, сьогодні тре
ба вчитися. Хотіла вступати до технікуму 
через три роки, як сина Сергійка до ніко
ли віддам. Аж ні, пізно буде. В цьому ро
ці чоловік закінчує навчання. Отримає 
диплом, а я буду поступати до Зяам’ян- 
ського сільськогосподарського технікуму.

Ю. Л1ВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп «Червоний партизан»
Олександрівського району.
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приємствам з боку промислових 
підприємств у ремонті збираль
ної техніки, елеваторів і зерно
складів, у підготовці і проведенні 
збирання врожаю.

У постанові визначено й деякі 
інші заходи по матеріально-тех
нічному забезпеченню збирання 
врожаю і заготівель сілос»когос- 
подарських продуктів у 1973 ро
ці.

Центральний Комітет КПРС і 
Рада Міністрів СРСР висловили 
впевненість, що партійні, радян
ські, сільськогосподарські, проф
спілкові і комсомольські органі
зації, колгоспи і радгоспи, про
мислові підприємства і транс
портні організації вживуть усіх 
заходів до того, щоб забезпечи
ти проведення збирання врожаю 
без втрат, заготівлю необхідної 
кількості кормів, виконання і пе
ревиконання планів продажу 
державі зерна та інших сільсько
господарських продуктів,

(ТАРС).

ЗА ЗЛАТУ 
ПРАГУ

Його біографія справді завидна. Василю Галушкіну 
тільки-но минуло двадцять літ, коли він в новому офі
церському мундирі 24 червня 1945 року гордо кроку
вав Красною площею серед учасників параду на честь 
свята Перемоги. Золота зірка Героя Радянського Сою
зу світилась на його грудях. А подвиг свій комсомо
лець Василь Гапушкін здійснив вісімнадцятирічним 
юнаком.

Люди 
з країни 

мужності

НА ЧЕСТЬ ДНЯ ПРЕСИ
Трудящі Кіровоградщинн широко відзначили свято Дня радян 

ської преси, яке нинішнього року проходило під знаком, дальшого 
підвищення ролі преси в боротьбі за здійснення рішень XXIV з’їзду 
КПРС, виконання грандіозних завдань дев’ятої п’ятирічки.

4 травня в обласному центрі в приміщенні українського музично- 
драматичного театру імені М. Л. Кропипннцького відбулися урочисті 
збори представників партійних, радянських, профспілкових, комсо
мольських організацій, журналістів та активістів преси.

Присутні на зборах з великим піднесенням обрали почесну прези
дію в складі ГІолітбюро ЦК КПРС.

З доповіддю про День преси виступив завідуючий відділом про
паганди і агітації обкому КП України І. П. Оліфіренко.

З великою одностайністю учасники зборів прийняли вітальні лис ні 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Раді Міністрів СРСР, 
ЦК КП України. Президії Верховної Ради УРСР і Раді Міністрів 
урср. „ . .

В урочистих зборах взяли участь секретар обкому КГІ Ь країни 
Д. С. Сиволап, члени бюро міськкому К.П України і міськвиконкому.

ЙДЕ
ВСЕСОЮЗНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
РАДЯНСЬКОЇ 
МОЛОДІ

РАДЇіЯНСЬКИҐ! СОЛДАТ-ВИЗВОЛІІТЕЛЬ ЩАСЛИ
ВИЙ, 1 ЩО І В ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ДІВЧИНКИ, НА
РЕШТІ!. В ОЧАХ ЗАСВІТИЛАСЯ РАДІСТЬ,

Перемагаючи ворожий опір, радянські війська 
весною 1945 року на широкому фронті берлін
ського і празького напрямів розвивали могутній 
наступ, завдавали гітлерівській армії великих 
втрат в живій силі і техніці.

5 травня в місті почалося повстання жителів 
Праги проти німецько-фашистських загарбни
ків на чолі з комуністами Чехословаччини.

А їм допомогу поспішали війська трьох 
фронтів. Ьу^клич: «Вперед, на Прагу!» Радян
ські війська робили все, щоб якнайшвидше ви
йти в район міста, відрізати шляхи відступу 
і -глерівської групи армій «Центр» на захід, не 
дати ворогові задушити повстання та зруйнува
ти Прагу.

Наступ радянських військ в Чехословаччині 
був швидким, навальним. Воїни добре розумі
ли, що наша армія виконує велику історичну 
місію по визволенню народів Європи від гітле
рівських загарбників і виявляли відвагу та ге
роїзм.

Мені особливо запам'яталась зустріч у визволеному 
Усті. Зустрічати дорогих воїнів пнйаі.іи всі жителі 
міста. Ми бачили літніх людей. Солдатів і офіцерів 
закидали квітами, обіймали, цілували, запрошували и 
гості. Жителі Усті заявляли: «Нема слів, щоб переда
ти нашу радість і вдячність Черфиій Армії».

Високий був наступальний порив військ. В резуль
таті стрімкого маневру 1 раптового удару з'єднання 
трьох фронтів розгромили ворога. О четвертій годині 
ранку дев'ятого травня 1943 року першими в Прагу з

_ північного заходу вступили танкісти 3-ї армії генерала 
П. С. Рибалка і 4-ї армії генерала Д. Д. Лелюшенка. 
Пізніше сюди увійшли рухомі частини 13-ї армії, 3-ї

5-і гвардійських армії, 6-ї гвардійсько? танкової армії 
та інші. При активній підтримці місцевого населенню 
Місто було повністю очищене від гітлерівських загарб

ників.
Злата Прага радісно зустрічала своїх визволителів. 

Нам дарували квіти, обіймали. Па вулицях І бульва
рах було багато радісних людей, на будинках майорі
ли радянські та чехословацькі прапори...

Гак успішно була завершена Празька наступальна 
операція. Вона яскраво свідчила про блискучі органі
заторські здібності радянських воєначальників, високу 
військову майстерність і героїзм наших воїнів, їх ін
тернаціональний подвиг.

lia чехословацькій землі радянські війська завдали 
ворогові великих втрат. Тут було знищено І розгром
лено 122 дивізії противника. Лише одні полонені скла
дали понад сотні тисяч чоловік.

В ознаменування великої перемоіи Радянсь
кої Армії була встановлена медаль «За визво
лення Праги», її одержали 350 тисяч радянсь
ких воїн#», в тім числі чимало наших земляків. 
Серед них — В. П. Повійчук, Б. А. Рнлов, П. ГІ. 
Бугайов та інші.

Чехословацький уряд вн'Жжо оцінив подвиги радян
ських месників, які боролися на чехословацькій землі. 
Серед них теж були Кіровограда!. Колишньому коман
диру Інтернаціональної партизанської бригади 1. Д. 
Діброві у словацькому місті Розі встановлено пам’ят
ник. Колишній командир інтернаціональної партизан
ської бригади імені Ява Козіна ґ. А. Мельник був 
нагороджений орденами «Військового Хреста» та «За 
хоробрість». Він почесний громадянин чехословацьких 
міст Лоуни. Тепліце. Ка.менічки. «Зірка Єгорова» — 
це висока відзнака, що була встановлена в Чехосло- 
ваччині на честь О. С. Єгорова — колишнього коман
дира партизанської бригади...

Минуло 28 років після великої перемоги ра
дянського народу над німецько-фашистськими 
загарбниками. Ми живемо зараз мирним тру
довим життям, будуємо комунізм. Нинішній рік 
Комуністична партія визначила як вирішальний 
рік дев’ятої п’ятирічки. Але у пам’яті народній 
ніколи не забудуться безсмертні інтернаціо

нальні подвиги радянських воїнів, які захистили 
рідну землю ! виконали велику місію визволен
ня народів Європи від гітлерівських загарбни
ків.

РОСТЕ ТАЛАНТ РОБІТНИКА
КИРОВОГРАД ПРИХОДИТ МАЙ

Опять ь дОМОВ фасады белят заново, 
Опять ь а Кировоград приходит май. 
Свиде'етельстао сапера Карабанова 
СмотРрм, маляр, от взглядов 

не скрывай.
У солідних підприємств < 

свої музеї, де експонати і до
кументи засвідчують Історію 
його колективу. Нашому за
воду поки що до солідного 
віку далеко. Але, копи ство
римо свій музей, окремий 
відділ, мабуть, обов’язково 
розповість про те, як росла 
професійна майстерність
кожного робітника і як цьо
му ростові допомагали кон
курси (на присвоєння звання 
«Кращий молодий робітник 
своєї професії».

Ось останній конкурс на 
заводі. З нетерпінням чекали 
його всі учасники —• молоді 
токарі, хвилювались представ
ники адміністрації, профкому 

—І.........-  -------- які
ось
зои- 
але

і завкому 
проводили 
день фіналу настав — 
чайний, робочий день, 
для хлопців він був урочис
тим: кожен мав довести, що 
його різець найточніший, що 
мас право на звання майстра 
своє? професії.

Завдання складні, те хоро
ша підготовка, що П одержа
ли токарі, змагаючись ще

своїх цехах, допомогла вит
римати напружений ритм до 
кінця. Першими представили 
готові деталі Сергій Жаданов, 
Валерій Мамонтов і Валерій 
Починко. Не набагато відста
ли від них останні токарі. Та 
перші, набравши найбільшу 
кількість балів, стали пере
можцями;

Після конкурсу мені вда
лося поговорити з Сергієм 
Жадановим. На завод він 
прийшов після школи, став 
учнем токаря.

Сумлінна праця,
викували з молодого 
ника передову людину 
приємства. Поважають 
гія ровесники — він секретар 
цехової комсомольської ор
ганізації. Два роки тому його 
прийняли в члени КПРС. За
воював звання «Кращий моло
дий робітник своєї професії», 
завоював у конкурсі :рудової 
майстерності, що проходить 
під час Всесоюзного фести
валю радянської молоді.

Л. ТИЩЕНКО, 
робітниця Кіровоградсь
кого заводу радіовиробів,

Ведь 3 это нам живущим, очень
нужно,

Чтоб е вечно помнил город наш 
родной,

И пусть не знаешь ты солдата
Карабанова, 

Но за него бокал свой поднимай, 
Когда^^^моэ фасады беляххзаново, 
Когдг;>?Ч|^1ровОГРвД прйЗЯ5д<!Т май.

В. СМОТРЕНКО.

^АША ГОРДІСТЬ
ве,ТЕРАНИ...“

Вечор 
стрічі аорн бонової слави, зу- 
участь з ветеранами війни, 
слави ь н походах «Шляхами 
ірадськ йатьпіи> в Кіропо- 
му техн^олу хішинобудівно- 
ними. стали траднцій-
чп робт Повсякчас поліпив ю» 
ріотичи>богу по військовппа г* 
ді, комєноку вихованню коло- 
такі ілсоиольські акгивіс.'Я 
паїічас заходи алаигговешгь 
дні г:еІСТ;Е;д. д ц{ травися! 

еред юнаками і діача-

«Ніхто не забутий 
не -збуто».

Тм. ветеранам другої св'« 
топо'й юнаки та дівчата за» 
читал рапорт про те. як во- 
еи продовжують справу сво
їх батьків: 250 чолопі.-с скла
ли нормативи комплексу 
ГГЮ. в секції кульової 
стрільби займається більше 
1000 чоловік, складають за
ліки 22 спортсмеии.парашу- 
тистя, 600 чоловік захоп
люються автосправою. І Р-’р- 
шим наставником у військо- 
ИО-ТСГВІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ В НИХ 
ветеран війни — військовий 
ке.ріїчик С. В. Танськпй.

О. БЛИНОВ, 
капітан запасу.

МОЇХ руках — пожовтів під часу фронті'
да» На одній ів сторінок кореспонденція а 

еЛг«зоГо:
л^ь/7.-л;.л того, як ми захопили головний ^.^^олекА 

іо^и, ял. _ .ЛЮТО
сандіьк/Й оборонної лінії на річці- їнгУл^1 заХі^гНе 
піі^рію, - бій зразу пе^’музсяна 3 ^ов{1й \ 
Рив іяючись і не відпочиваючи, наро наші 40 с
Н“Ь у переслідуванні виступаючого воро^, і

під^ятково уперта боротьба ^ ^за'^озо села 
^ступах до Нової Праги -
У3^°п:івкц. яке розкинулось маиг..е на. н^а пр^п ' і 

ювж річки Бешки. і таким частила.^- І
бар’єром, іир заступав шлях Ив ппіПчись -і-Ї

лоак3ій тут тривав близько двох дібдідком 
^зазківку. німці кидались у кон^^ змову контра- 

під нашим шквальним восне. ’ 3 , о Коли 
й поветалн назад, стікаючи^о^°на полі Л

С̂°лики вибили ворога з Головківк , гН-леР1*3 „уА 
піа°ЮМ залишилося близько 2 тисяч !3 вОрО-ЛСК>'

з^ато підбитої німецької техніки. > • ■- ггдМ
'/і лрясйлп й. на вулицях Еамог^ап^;дки, нлиіи /7,7Л--л,Л 

ЛС1^'3.'ІОМивши ОПІр НІМЦІв біЛЯ ^0Л ло НОвОЇ ‘ ■{С'їСі} 
Зачеіька частина швидко просунулась ходу від\
^У^епилася за її східну околи^ а нас'сУП(^срсО,3\

Тим часом танкова час™ 'х.ї Швидко
Иов$ксаядрй вздовж шосейного і, ____ _

шшяшзс: Праги з півнепи, обійшла 11

Над головою війнулось полум’я кле
нового листя. Але він його не бачить — 
в очах теж червоно. Чи то від спраги, 
чи то кров. Але ж куля зачепила тільки 
плече. Це, мабуть, втома — три доби 
минуло, як вони пішли в розвідку, а 
спали лічені години. Проклятий фашист! 
Він собі тихенько лежить на плащі і пе
реконаний, що буде врятований. А ги 
його неси і бійся, аби не задушився. 
Там, в штабі, він потрібен живий.

Розплющив очі — знов червоно. Хоча 
б краплина води! А серие шаленіє, на
че йому тісно в грудях.

Не зрадь, не зрадь мене, серце!
— Вась, га, Вась, тобі зле? — це Іван 

Ядунов, мордвин, якому теж ще й 
двадцяти нема.

Галушчін мовчить. А Ядунов вже бе
реться жартувати:

— Ти що по-знайомству ходиш зав
жди в таке пекло? Сімнадцять. Сімнад
цять «язиків» притаскав з тилу, і ось 
знову доручили.,.

— В нього важкий кулак, як у нас 
двох, — бурмоче з-під куща Степан За- 
чеславський.

—- І везе ж чоловікові. Приволочиш 
цього, вісімнадцятого, а тоді ще двох — 
і будемо відзначати кругляка... Стривай, 
тобі зараз скільки?..

—- Сімнадцять весною минуло.
— Ха!.. Школяра в розвідники запи

сали. Я ж кажу, що знайомство має...
Школяр... Це слово його різонуло, 

коли ще там, в сибірському місті Бєло- 
во, обирали комсоргом профтехучили
ща. Він тоді був не курсантом, а поміч
ником майстра. Таке училище закінчив 
в Кіровограді ще в сороковому, став 
слюсарем. Потім його послали в Зна
м’янку —- вчити майбутніх залізничників. 
І тільки збирався йти в свою першу від
пустку, як раптом тривожна звістка- фа
шисти почали війну.

Училище евакуювали в Сибір. Знову 
виконував обов'язки помічника майстра, 
потім став майстром виробничого 
вчення. Треба було не за рік, а за 
місяці підготувати кваліфікованих 
бітників для заводів. І коли минув 
строк, його викликали в міськком . 
сомолу.

— Під Сталінградом важко. Гуртуєть
ся ополчення добровольців 3 п’ятисот 
курсантів вашого училища чотириста 
сімдесят — хлопці. І більшість — ком
сомольці. Проводь терміново збори.

Ввечері сто вісімнадцять юнаків ви
явили бажання піти на фронт. Першим 
записався він, комсорг Василь Галушкін.

Три місяці навчання в піхотному учи
лищі. І вже в складі окремої 95-ї дале
косхідної сибірської дивізії Гапушкін

іде до берегів Волги на до
помогу сталінградцям. Од
разу його відібрали у взвод 
розвідки.

Був Сталінград, був 
Курськ, був Орел. Потім — 
Україна, Дніпро...

Розплющує очі, а над 
його головою — Зачеслав- 
ський.

— Сьорбни трохи.., Я гут, 
у вибалку, під вербою, таки 
знайшов джерело.

Притулив двічі до уст 
баклагу і простягнув Стьопі:

— В тебе губи потріска
лись. І ти налийся.

Я вже. Прямо з струмка. А це ще 
офіцерику, — хай би він...

На третю ніч вони таки намацали їх 
бліндаж. Переодягнені в німецькі мун
дири, стежили за вартовим. І коли той 
схилився стомлено на двері, Галушкін 
навалився на ньсмо з ножем. Ще мить, 
і вже двоє радянських розвідників про
йшли в бліндаж. 1 коли Зачеславський 
приєднався до них, ю вже бачив двох 
мертвих радистів. Василь Галушкін сто
яв з автоматом перед трьома офіцера
ми. Двох одразу прикінчили, третього 
зв’язали. Надворі Ядунов вже простели? 
на землю маскувальний халат. Поклали 
на нього гітлерівця і потягли до кручі. 
А такт зробили «колиску» і по черзі па
рами несли до лінії фронту. Перед сві
танком почули далекі постріли — німці 
дізнались про нічних гостей. Офіцера 
понесли двоє. А Галушкін і Ядуноз за
лишилися прикривати їх. Минуло півго
дини, і за виярком з’явилися собаки. Ці
ла тічка. Але без солдатів Одна авто
матна черга, друга, третя... І все ж сі
рий вовкодав наздоганяє Івана. Інший 
стрибає на плечі Галушкіна. Василь ви
вертається, скидає його з себе і б’є 
прикладом. І коли повернувся до Івана 
то гобачив його закривавпеного на тра
ві. Псояд лежала мертва собака.

— Хотів мені горло перегризти, але 
мої руки б'/ли вправніші за його зуби, 
— сказав Ядунов і почав витирати за
бруднені пальці.

А небокрай багрянило світання. 
Швидше наздоганяти хлопців! Повзти? 
Ні, бігти. Але вже й німці недалеко. I 
тоді Галушкін почав обривати рукава 
скинув чоботи, поклав коло них сумку, 
зброю відібрану у фашистів

— Що ти робиш?
— Ти теж роздягайсь, Прикидаємо 

все це камінням і підірвемо Хай дума
ють, що ми наскочили на міну. Це лах
міття і кров на деревах зупинять їх хоч 
на кілька хвилин.

Вибух. І вони побігли. Четвірка смі
ливців наближалась до нейтральної по
лоси. Відстрілювалися до останнього 
патрона. Ще якихось двадцять хвилин, і 
вони врятовані. Та в цю мить вогонь з 
ворожих мінометів притиснув їх до зем
лі. Повзли самі і тягли за собою «язи
ка», Нарешті, нейтральна зона. Василь 
пустив у небо три зелені ракети — то 
знак: ми повертаємось!

Вдари па наша батарея...
В бліндажі Галушкін пише остиг ска- 

заіи:
—• Завдання виконано!
І впав на тапчан. З плеча і ніг текла 

кров. В очах знову червоно.
— Води?..

(Далі буде).

ТДМ, ДЕ ГРИМІЛИ
ш« німецькі протитанкові батареї на околиці, ввірва
лася на вулиці і зав’язала бій. Коли на поля України 
спустилася ніч, бій за Нову Прагу було закінчено...» 
*3 ТОГО часу минуло майже тридцяті, років. Не видно на зем- 
** лі страшних ран війки. Там, де були бомбові воронки, те
пер виросли ноні будови, там, де звивалося безмежне мережк- 
ио зигзагоподібних траншей, тепер розкинулись рівні поля. 11а 
цій землі — всюди обнови.

Олександрія. За післявоєнні роки тут збудоваго нові вугле
розрізи — Михайлівський, Головківський, Балахівськн/і та Ьан- 
лурівський. Діють потужні теплоелектростанція, брикетні фаб
рики. Роботи на вуглерозрізах виховують велетеисі ні транс
портно-відвальні мости, що заміняють працю тисяч і тисяч 
землекопів, й вугілля видобувають багатоконшові й роторні 
екскаватори. Бригада одного багатоковшовог\> екскаватора, що 
складається з 3—4 чоловік, за зміну дає піотори-дві тисячі 
тонн вугілля, тобто стільки, скільки його видобуває шахта. 
Гірники Олександрії тепер зидобувають вугілля у двадцять з 
лишком разів більше, ніж до війни.

А які люди! Вони, вміло експлуатуючи гірничу техніку, що
дня видобувають понадпланове паливо. Далеко за межами 
Олександрії відомі своїми трудовими подвигами машиністи 
екскаваторів Голі»аківсьг<ого розрізу Герой Соціалістичної Пра
ці Дмитро Белолопаткоо, вихованці комсомольської організації 
села Головківки Іван Погрібняк та Іван Гура.З гордістю розповідають у комбінат! «Олександріяпугілля» І 
про колективи шахт, зокрема про гірників шахти «Світлопільсь-

ка». Бригада, яку очолює Володимир Орлов, довела наванта
ження на лаву до 1600 тонн, щомісяця видобуває п|<кндплаиове 
паливо. Кожен член бригади дає за зміну по 40 і більше тонн 
вугілля при завданні 35,6 тонн. На підприємстві постійно шука
ють резерви підвищення продуктивності праці І зниження со
бівартості продукції. Нещодавно в лаві застосували так звані 
подовжені козирки, і значно зменшилась затрата ручної праці. 
Запровадили новий метод кріплення —• і в кожній зміні вивіль
нилось по два робітники. Так одне до одного — і ось резуль
тати: з початку року колектив шахти 
близько десяти тисяч тонн вугілля.

Багато цікавого можна розповісти І про електромеханічний 
завод та завод гірничого воску, які споруджено після війни, 
про колективи брикетних фабрик, ТЕЦ тощо.

На тому місці, де точилися жорстокі Є<>ї, — на височині, що 
розкинулась у ііішіічію-західиїй частині села Головківки, де 
всюди валялася крупиівська сталь знищених гармат, «тигрів», 
«фердинандів», нині красується чудове, добре упорядковане 
селище гірників — Димитроге. Чепурні будинки потонули п бі
лому шумовинні садів. Забруковані вулиці. До послуг трудя
щих — просторий Палай культури, бібліотека, спортивні май
данчики. Для дітей — нові школи, дитячі садки, ясла.

Невпізнаним стало нині Гі село Головківкп, про яке розпові
далося в коресг/ніденції військового журналіста Бориса Поле
вого. Виросли добротні громадські приміщення, нова школа, 
житлові будинки. Тоді, після вигнання фашистів, у колгоспах 
не було ніякої техніки, тваринницьких' ферм — ворог псе но-

бої, живуть і трудя- 
можуть сказати сло-

L ВАЩЕНКО.

грабував. У перший рік після визволення села від німецько-фа
шистських загарбників забур'янені поля доводилося обробляти 
здебільшого вручну та плугами па «коров'ячій» тязі. Погортай
те районну газету того часу, І ви прочитаєте заклик: «Товариші 
колгоспники! Впрягайте своїх корів у плуги. Пам'ятайте: пожа
лієш корову — покараєш людину».

Тепер Головківський колгосп Імені Каліиіна оснащений по
тужною технікою, має розвинуте громадське тваринництво. Він 
рік у рік збільшує виробництво продукції, знижує її собівар* 
тісті., Зара» у колгоспі нараховується 60 тракторів та 49 авто
мобілів. Один колгосп має у своєму розпорядженні більше тех
ніки, ніж її було колись н Нопопразміїй МТС. Керують нею 
збагачені великим досвідом механізатори, я минулому воїни, 
які змінивши мечі па орала, сіють, вирощують дорідні врожаї. 
Це можна сказати про Павла Шкуратова. Василя Великого, 
Івана Коноплянка та про багатьох інших механізаторів, 
учасників великої битви з фашистами.

У кореспонденції з фронту, яку я пише пропитував, згадуєть
ся і селище Нова Прага; І тут сталися разючі .зміни. Є чим. 
зокрема, пишатись колгоспу імені Леніна, де вирощують висо
кі врожаї, рентабельно ведуть усі галузі господарства І одер
жують великі прибутки. Успішно працюють і трудівники ново- 
празького колгоспу «Червоний прапор». ~ 
с----- : .......... "..... ....... ..
ЛІТ кавалера кількох ордеиін. в минулому 
Миколи Удовина.

На місцях, де колись точилися жорстокі 
ться нині мирні, роботящі люди. Та вони 
вами поета:

Лім ратуем за дружбу с давних пор, 
По если враг, слепой от одичанья, 
Затронет нас. — дадим врагу отпор 
По силе, равной жажде сотнданья.

празького колгоспу «Червоний прапор». Тут добрими ділами 
славиться тракторна бригада вихованця иоіюпразької комсомо- 

Т — ВОЇН8-ВНЗВ0ЛПТЄЛЛ



4 cm op. ------------------------------------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР** -------------------------------------- О травня 1W3 року

11 Е Р II I 1 АКОРДИ „ОБРІЮ44

І? ІЛЬКА днів тому любителі музики з ра- 
дістю відкрили для себе нове ім'я — 

«Обрій». Так називається щойно створений 
естрадно-симфонічний оркестр Кіровоград
ського Палацу культури державних установ 
та комунальних підприємств. Дебют моло
дого самодіяльного колективу пройшов ус
пішно.
Художній керівник та диригент оркестру 

Анатолій Дворниченко. Сам закоханий в 
музику, • Анатолій Васильович найперше 
при доборі виконавців враховував ту ж ри
су — самовіддану причетність до музики. 
До створення першого в області естрадно- 
симфонічного оркестру і керівник, і учас-

ники прийшли по нелегкій стежці напруже
них репетицій, творчих пошуків і супере
чок...

Об'єднані спільною любов'ю до музики, день у 
день з’являлись на репетиції учні музичного учи
лища і учасники студентського оркестру, люби
телі музики із заводських клубів, шкіл, виробни
чих підприємств. Серед солістів оркестру Натал
ка Шкребтій, Ніна Талишева, Василь Зарнцькиіі, 
Юрій Ткаченко, Марк Балаховський, Володимир 

та Микола Смнрнови та іи.
Програма першого концерту музичного колек

тиву була досить різноманітна. Музичні твори 
радянських, зарубіжних композиторів, популярні 
естрадні пісні і мелодії виконувалися з підне
сенням, на високому рівні виконавської майстер
ності. До речі, всі твори оранжнрував художній 
керівник і диригент, а марш «Кіровоград» і

«Місто моє над Інгулом» (слова В. Базнлевсько- 
го), написані А. Дворннчснком, запам’яталися 
глядачам. - - ,

Як і в кожного — в нового колективу 
свої плани і мрії. Безперечно, естрадно- 
симфонічний оркестр завоює авторитет і 
популярність у глядачів. Запорука цьому 
його перший концерт і гаряче бажання 
кожного з виконавців поліпшувати свою 
майстерність, працювати творчо, з біль
шим напруженням. Натхнення тобі, «Об
рію»!

М. СЕМЕНЮК.
На фото: грає естрадно-снмфонічвил оркестр. 

Соліст А. Вітряк, диригує А. Дворниченко.
Фото В. КОВПАКА.

Терентій МАЦІОПА, 
Олександр МОТОРНИЙ.

Хлопці, 
НА КОНЕ»!

Там юртувалогя з півсотні козаків, коні прив'язані до верб, 
і крабіни зіставлені пірамідками. На простеленому килимкопі 
лежали скибки хліба, кусні сала і ковбаси, стояв череп’яний 
жбан. До бранця підійшов білобриснй курноснй поруччнк г. 
новому обмундируванні з рипучою портупеєю, в блискучих 
чоботях. Він ляснув нагайкою по халяві і глянув захмеліли
ми очима.

— Де ного зброя?
— Не було в нього зброї, — відповів рижобородий.
— А я, пане офіцер, не воював і воювати не збирався. На 

минулому тижні червоні мобілізували і послали писарем в 
і.родлітучку...

— То й що, — квапив офіцер.
— Та оце ж вночі літучка з Мілерова прийшла па оцю 

станцію, — показав рукою, — а мене послали шукати якусь 
московську дивізію, щоб їхав обоз забирати там усе.

Вигадані повідомлення про літучку та про московську ди
візію, як видно, заціказили офіцера, і він скомандував гру
пі козаків, нести бранця.

Полонених заткали в дерев'яний амбар. В кутку лежала 
якась потерть, і змучені червоноармійці впали на неї мерт
вими.

Коли надворі сутенілр, брязнув замок і зарипіли двері.
— Чорногоров! Виходь.
Юний бранець почвалав надвір, за ним знову рипнули 

двері. Потяглися довгі години, поки нарешті знову рипну
ло, і конвоїри втягли хлопця напівживого.

— Води... — шепотів вія.
— Ось напоїмо, — гримнув козак і причинив двері.
Тимофій рахував хвилини: «Зараз мене, зараз мене...» 

Оніміле тіло не піддавалося волі, в голові роїлися затума
нені спогади.

Ще напливав якийсь спогад, але Тимофій уже крізь за
буття почув важкі кроки. Цс за ним,

— Виходь!
У широкій, уквітчаній рушниками горниці на столі горіла 

велика лампа з круглим гнотом. На лаві за столом, зіпер
шись на застелену килимом спинку, сидів полковник; збоку 
на дзиглику — капітан з підстриженими вусиками.

Допиг тягнувся довго, полковник все хотів хоч що-нсбудь 
вивідати про вигадану Тимофієм дивізію, ловив бійця пе
рехресними запитаннями. Але щоразу Тимофій спритно ви
вертався, твердячи все одне і тс ж:

— Сказали, отут шукай...
Цей словесний поєдинок чимось нагадував йому ту боро

тьбу, яку щонеділі сільські хлопці влаштовували на вигоні. 
Сильніший покладе слабшого під себе на лопатки, і по
пробуй вивернутися. Треба не тільки сили, а й кмітливості. 1 
Тимофій завжди вивертався, навіть з-під признаних силачів. 
Верткий, як в’юн, він завжди знаходив у супротивника такс 
місце, де можна піддіти коліном чи ліктем, скрутити руку 
чи задерти Голову і покласти переможця вниз. Тепер зма
гання було набагато складніше і небезпечніше, йшла гра з 
вогнем. Кілька раз здичавілий вахмістр за сигналом пол
ковника стьобтв Тимофія нагайкою, одного разу, підскочив
ши, огрів під щелепу, то в роті стало солодко і терпко від 
крові.

— Брешеш! — загорланив.
— А чого я маю брехати, що бачнв-тс бачив, що чув-те 

чув, чого не знаю — того не знаю, » *:» тії мі н істинна 
повторював Тнмрфій.

— Виведіть! — гримнув полковник уже перед ранком.
На сходах ганку вахмістер штурхнув полоненого під рсбрг. 

Тимофієві забило дух і він покотився вниз. Козаки ліолзт- 
ли його в амбар...

И КИЇВСЬКОМУ видавництві «Науко- 
•*-' ва думка» вийшло друком чудово 
оформлене ілюстроване видання «Л. Рс- 
вуцькпй — компознтор-піаніст». її ав
тор, кандидат мистецтвознавства В. Л. 
Клин, вирішив одну з важливих і ціка
вих проблем, що визріла у радянській 
науці. Він здійснив комплексний аналіз 
фортепіанної творчості і стилю видат
ного радянського композитора, Народ
ного артиста СРСР, лауреата Держав 
ної премії СРСР Л. М. Ревуцького.

Особливо цікава книга для молодих фахіи- 
ців-педагогін, виконавців, теоретиків і Істори
ків музики, що працюють або навчаються. Ця 
якість монографії обумовлена двома причи
нами. По-перше, об'єктом дослідження — чу
довою, натхненною музикою відомого митця, 
на якій виховувалися мистецькі смаки ис од
ного покоління молодих радянських музикан
тів. Водночас розробка в книзі вельми склад
них теоретичних питань викладена дохідливо 
і просто, причому, що особливо важливо, ав
тор не обмежується у своїх узагальненнях 
••інше історпко-тсоретичною проблематикою, а 
послідовно здійснює принцип її «стиковки», її 
виходу безпосередньо у сферу мистецької 
практики, педагогічного процесу, методики на
вчання, інтерпретації.

Особливо важливим в книзі е пере
конлива аргументована доказовість ін
тернаціонального характеру музичної

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ 

КОМПОЗИТОР- ПІАНІСТ 
творчості Л. Ревуцького. На основі фак
тів і завдяки дослідницькій техніці 
В. Клину вдається показати, якіп.ін. 
шляхами здійснювався вплив братерсь
кої російської музичної культури і кра
щих досягнень прогресивного західно
європейського мистецтва на становлення 
індивідуальних рис музичного стилю 
композитора.

Значення книги «Л. Ревуцькнй — 
комнознгор-піаніст» не обмежується 
рамками суто фахового, педагогічного 
процесу, учбової і концертної виконав
ської практики. Ця монографія — плід
не мистецтвознавче джерело, що станс в 
пригоді для музично-естетичного вихо
вання молоді, студентів, учнів ВИЩИХ і 
середніх спеціальних учбових закладів.

П. Н1КОЛАЄНКО, 
декан музично-педагогічного фа
культету Кіровоградського педа
гогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

СТАРТИ ЮНИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТІВ

Два дні на стадіоні 
спортклубу «Зірка» три
вали легкоатлетичні зма
гання школярів обласно
го центру. Спочатку бу
ло розіграно другий 
етап піонерського чоти
риборства «Дружба», 
до програми якого вхо
дили біг на 60 метрів, 
стрибки у висоту і дов
жину, метання тенісного 
м’ячика.

Перше командне міс
це серед дівчаток зайня
ли юні легкоатлетки шко

ли № 11, а серед хлопчи
ків — спортсмени школи 
№ 25. В особистому залі
ку найкращі результати 
показали учні школи 
№ 11 Віра Петрова та 
Олег Маленко.

Команди шкіл №№ 11 
та 25 є кандидатами на 
участь у всесоюзних зма
ганнях на приз «Друж
би».

Понад 350 школярів 
взяли участь у змаган
нях на першість міста з 
легкої атлетики. Пере
можцем у загальному 
заліку стала команда се
редньої школи № 5.

м. ДОВГИХ.

(ЗАКІНЧЕННЯ, ПОЧАТОК В ГАЗЕТІ ЗА 1 ТА 5 ТРАВНЯ),

1О-Й ІГРОВИЙ ДЕНЬ
Календар ігор в першій зоні другої ліги класу «А» складе

ний так, що кожна команда в першому і другому колах про
пускає по два тури. Кіровоградська «Зірка» у турі, що від
бувся 7 травня, мала вже другий пропуск. Однак цс не по
гіршило її турнірного становища, хоч ропенськпн «Аван
гард», який виграв у Сєвєродонецького «Хіміка» (2:1), обі
йшов кіропЬградців. Адже донецький «Локомотив», що зна
ходився вище «Зірки», програв (0:3) СК (Чернігів) і зараз 
перемістився па нижчу сходинку,

J1 травня «Зірка» прийматиме чернівецьку «Буковину»«

Наша адреса і телефони
&■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

316050. ГСП.» Кіровоград-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.

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.

«МОЛОДОП КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

Л КС ЛІ У, г. Кировоград.
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0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАЛ1А. 9.33 - Нови
ни. (ЛІ). 9.40 — Для школярів. 
«Творчість юних». Концерт. 
(ЛІ). 10.20 — Кольорове теле
бачення. Художній фільм «Бі
лоруський вокзал». (М). 12.00
— «Герої на фронті — герої у 
праці». (Волгоград). 12.30
— Кольорове телебачення. 
Л. Дворжак. Дев'ята симфо
нія. (ЛІ). 13.10 — Програма до
кументальних фільмів. (ЛІ).
10.45 — «За накресленнями 
XXIV з'їзду КПРС». (К). 
17.1,5 — Телефільм/ (Кірово
град), 17.30 — «Газета -Прав
да» і наш край». (Кірово
град). 17.15 — «Ліир і праця 
нероздільні». Радянські ліеди 
схвалюють рішення квітневої о 
Пленуму ЦК КПРС. (ЛІ). 18.01)
— Новини. (ЛІ). 18.10 — До
70-річчя РСДРП. (ЛІ). 18.40 — 
Проірама Чехословацького те
лебачення. (М). 21.00 -- Про
грама «Час». (Лі)’. 21.30 —
Симфонічний .концерт. (ЛІ).
22.15 — Спортивна програма, 
(ЛІ). 23.00 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРЛЛІЛ. 16.05 — 
Навчальна передача з зооло
гії; (ЛІ). 16.30 — «Російська
мова». (ЛІ). 17.15 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. Про
грама мультфільмів. (ЛІ). 17.45
— «Весна третього, вирішаль
ного». (Сімферополь). 18.00 — 
Музичний філЬм. (К). 18.30 — 
Реклама, оголошення. (К). 
19.00 — Інформаційна проїра
ма «Вісті». (К). 19.30 — Теле
журнал «Палітра». (К). 20.01)
— «Перлини симфонічної му
зики». (К). 20.50 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — Ху
дожній фільм «Шукайте дів
чину». (К). 23.00 — Вечірні но
вини. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 11 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини, (ЛІ). 9.45 — Для
школярів. «На приз клубу 
«Нептун». (ЛІ). 10.15 — «На 
полях країни». (ЛІ). 10.30 —
Кольорове телебачення. Теле
візійний художній фільм «Був 
справжнім сурмачем». (ЛІ).
11.45 — «Шахова школа». (ЛІ).
12.15 — Кольорове телебачен
ня. «Співає народна арпк'іка 
УРСР К. Радченко». (К). 13.00
— Програма документальних 
фільмів. (ЛІ). 17.10 — «Народ
ні таланти». (Ужгород). 17.30
— «Трудовий переклик». (Дні
пропетровськ). 18.00 — Нови
ни. (ЛІ). 18.10 — «Інститут за
прошує». (Кіровоград)’. 18.20 — 
Телефільм. (Кіровоград). 18.15
— «Хроніка тижня». (Кірово
град). 19.00 — «Світ соціаліз
му». (ЛІ). 19.30 — Кольорове
телебачення. Прем'єра теле
спектаклю. (Ленінград). 21.00
— Програма «Час». (ЛІ). 21.30
— «Ліолоді голоси». Концерт. 
(Ташкент). 23.00 — Чемпіонат 
СРСР з фехтування. Фінал. 
(Одеса). 23.30 — Новини. (ЛІ).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 5

проводить набір учнів на 1973—1974 навчальний рік 
з спеціальностей:

машиніст екскаватора, монтажник конструкцій — 
муляр, муляр, тесляр, штукатур-маляр, трубоук
ладач, монтажник по монтажу стальних і залізо
бетонних конструкцій, столяр-тесляр, муляр-піч- 

иик-штукатур, штукатур, монтажник конструкцій- 
слектрозварювальник, машиніст автоскрепера.

В училище приймаються юнаки та дівчата віком 
15—20 років з освітою 8—10 класів, строк навчання 
з восьмирічною освітою 1—2 роки, з середньою — 

1 рік. Воїни, демобілізовані з лав Радянської Армії, 
одержують стипендію 75 карбованців на місяць і 
навчаються 8 місяців.

Після закінчення училища направляються на ро
боту в м. Олександрію, Свігловодськ, Київ, Кірово
град, Дніпропетровськ, Донецьк, Кривий Ріг.

Учні знаходяться на повному державному забез
печенні, іногородні забезпечуються гуртожитком. 
При проходженні виробничої практики, учні одер
жують 33 проценти заробітку.

При училищі є вечірня школа робітничої молоді.
Початок занять з 1 вересня 1973 року.
Вступникам необхідно подати такі документи: за

яву на ім’я директора, автобіографію, паспорт чи 
свідоцтво про народження, документ про освіту, до
відку з місця проживання з зазначенням складу 
сім’ї, характеристику з школи, чотири фотокартки 
(3X4), довідку про профілактичні щеплення.

Адреса училища: 317915 Кіровоградська область, 
м. Олександрія, селище Днмнтрово, вул. Трудових 
резервів, 23, телефони 4-03, 4-41.

ДИРЕКЦІЯ.
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