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ЖИВОТВОРНЕ ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ
Велика і благородна місія радянського мистецтва — 

допомагати партії виховувати людину нової формації, 
оспівувати високі ідеали комунізму, утверджувати 
справді прекрасне. Громадянськість, партійність, народ
ність, глибина художнього осягнення життя — ось риси, 
притаманні творчості майстрів образотворчого мистецтва 
нашої країни. Про це схвильовано, з палкою заінтере
сованістю говорили делегати четвертого з'їзду художни
ків СРСР.

У прийнятій постанові з’їзд підкреслив, що метод со
ціалістичного реалізму відкриває перед художниками 
найширші можливості для творчості в різних видах і 
жанрах образотворчого мистецтва.

З великим піднесенням учасники з’їзду прийняли ві
тальний лист Центральному Комітетові КПРС.

На цьому четвертий з’їзд художників СРСР закінчив 
роботу.1 (ТАРС).

ПІДПИСАННЯ УГОД 
МІЖ СРСР І ФРН

БОНН. (Спец. кор. ТАРС). В міністерстві закор
донних справ ФРН в урочистій обстановці відбулося 
підписання угод між Радянським Союзом і Федера
тивною Республікою Німеччини.

Угоду про розвиток економічного, промислового і 
технічного співробітництва підписали за уряд Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік Л. І. Брежнєв,
A. À. Громико.

За уряд Федеративної Республіки Німеччини —
B. Брандт, В. Шеель.

Потім було підписано угоду між урядом СРСР 
і урядом ФРН про культурне співробітництво. її під
писали з боку СРСР — А. Громико, з боку ФРН — 
В. Шеель.

Додатковий протокол до угоди між урядом СРСР 
і урядом ФРН про повітряне сполучення від 11 лис
топада 1971 року підписали за уряд СРСР — А. Л. 
Громико і міністр цивільної авіації Б. П. Бугаев, за 
уряд ФРН — В. Шеель і міністр транспорту Л. Лау- 
ріцен.

При підписанні угод також були присутні міністр 
зовнішньої торгівлі СРСР М. С. Патоличев, міністр 
культури СРСР К. О. Фурцева, помічники Генераль
ного секретаря ЦК КПРС А. М. Александров і А. І. 
Б.татов, генеральний директор ТАРС Л. М. Замятін, 
заступник завідуючого міжнародним відділом ЦК 
КПРС В. В. Загладін, посол СРСР у ФРН В. М. Фа- 
лін, торговельний представник СРСР в ФРН Д. В. 
Кузьмін, співробітники радянського посольства і торг- 
предства.

З боку ФРН були члени Федерального уряду, депу
тати бундестагу, інші офіційні особи.

У залі була велика група представників преси, ра
діо і телебачення.

1ІА З’ЇЗДІ МОЛОДИХ 
КОМУНІСТІВ ФРАНЦІЇ

ПАРИЖ. (ТАРС). «Об'єдна- 
' ти зусилля в боротьбі за 
Лмолоду Францію, в бороть

бі за соціалізм» — під та
ким лозунгом у паризькому 
пригороді Монтрей прохо
див з'їзд Руху комуністич
ної молоді Франції.

У Монтреї присутні мо- 
•лодіжні делегації з 45 кра
їн. Серед них — делегація 
комсомолу на чолі з пер
шим секретарем ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельниковим.

Молоді комуністи, заявиз 
у звітній доповіді націо
нальної ради Руху Ролан

Фаваро, повинні всюди, в 
будь-яких обставинах бути в 
перших рядах французької 
молоді, бути виразниками 
її сподівань і вимог, іні
ціаторами й організаторами 
її бойових виступів,

Р, Фаваро підкреслив, що 
Рух комуністичної молоді 
рішуче висловлює солідар
ність з народами, які ве
дуть національно-визвольну 
боротьбу, будують соціа
лізм і борються за мир.

20 травня з’їзд закінчив 
свою роботу.

ПАЛКЕ, 
Вх€

19 травня в Будинку політосвіти 
відбулися збори активу Кірово
градських обласної та міської пар
тійних організацій, які обговорили 
підсумки квітневого (1973 р.) Пле
нуму ЦК КПРС «Про міжнародну 
діяльність ЦК КПРС по здійсненню 
рішень XXIV з’їзду КПРС» та зав
дання обласної та міської органі
зацій.

З великим піднесенням учасни
ки зборів обрали почесну прези
дію в складі Політбюро ЦК КПРС.

У виступах промовців підкрес
лювалось, що комуністи, всі тру
дящі Кіровоградщини, як і весь 
радянський народ, цілком і пов
ністю схвалюють рішення кьітне- 
вого Пленуму ЦК КПРС, плідну ро
боту, виконану Політбюро ЦК 
КПРС по здійсненню зовнішньопо
літичного курсу партії, найкресле- 
ного XXIV з'їздом по забезпечен
ню міцно, о миру, надійної без
пеки у всьому світі. Квітневий 
Пленум, підкреслювали учасники 
зборів, став історичною подією в 
житті партії і країни, продемон
стрував послідовне додержання 
головної лінії у зовнішньополітич
ній діяльності — боротьби за 
зміцнення міжнародних позицій 
соціалізму, розвиток всебічного 
співробітництва з соціалістичними 
країнами.

На зборах активу відзначався 
великий особистий вклад Гене
рального секретаря ЦК КПРС то
вариша Л. І. Брежнєва у справу за
безпечення миру у всьому світі, 
розв'язання важливих завдань со
ціально-економічного і культурно
го жигтя в нашій країні.

У своєму виступі член Ревізій
ної комісії ЦК КПРС, перший сек
ретар Кіровоградського обкому 
КП України М. М. Кобильчак від
значив, що рішення Пленуму мобі
лізують і надихають усіх комуніс

Е
тів, трудящих Країни Рад на нові 
звершення у боротьбі за успішне 
виконання завдань дев ятої п яти- 
річки. Всі трудящі області палко і 
одностайно підтримують внутріш
ню і зовнішню політику ЦК КПРС, 
її ленінського Центрального Ко
мітету.

— З глибоким задоволенням, — 
говорить М. М. кобильчак, — тру
дящі орденоносної Кіровоградщи- 
ни сприйняли звістку про присуд
ження товаришеві Л. І Брежнєву 
міжнародної Ленінської премії 
«За зміцнення миру між народа
ми», яке є виразом волі всього 
радянського народу, прихильників 
миру всієї землі.

М. М. Кобильчак наголосив на 
завданні партійних комітетів, пер
винних партійних організацій у 
глибокому роз’ясненні і пропа
ганді матеріалів квітневого Пле
нуму ЦК КПРС, які мають бути 
тісно пов язані з організаторською 
і виховною роботою в масах по 
забезпеченню виконання планів і 
зобов’язань третього, вирішально
го року п'ятирічки, завданнями 
комуністичного виховання трудя
щих.

Натхненна праця кожного тру
дівника — це найперший і найго
ловніший вклад у зміцнення еко
номічної та оборонної могутності 
Радянської Вітчизни, і цьому ма
ють бути віддані всі наші сили, 
розум, енергія. Підвищення ефек
тивності виробництва залишається 
предметом особливої уваги об
ласної і міської партійних органі
зацій.

На зборах активу виступили пер
ший секретар Кіровоградського 
міськкому КП України І. П. Валяв- 
ський, голова ордена Трудового 
Червоного Прапора колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоархангельсько- 

го району Герой Соціалістичної

її
Праці Л. Й. Шліфер, наладчиця 
механоскладального цеху № 1 ор
дена Трудового Червоного Прапо
ра заводу «Червона зірка» В. К. 
Кравченко, голова облпрофради 
Д. Т. Жмак, директор Олександ
рійського електромеханічного за
воду П. П. Москвін, завідуючий 
кафедрою Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарського ма
шинобудування кандидат еконо
мічних наук В. Я. Пихтін, офіцер 
Кіровоградського гарнізону В. М. 
Чернов, начальник Кіровоград
ської школи вищої льотної підго
товки і. С. Погорслов. Вони палко 
схвалювали зовнішньополітичний 
курс Комуністичної партії, роз
роблений XXIV з'їздом КПРС, по 
забезпеченню міцного миру і на
дійної безпеки для радянського 
народу, що будує комунізм.

Учасники зборів висловили своє 
рішення звершенням конкретних 
справ відповісти на заклик квітне
вого Пленуму ЦК КПРС ударною 
працею в третьому, вирішальному 
році п ятирічки створити надійну 
основу виконання і перевиконан
ня завдань п'ятирічки, добитися 
значного підвищення продуктив
ності праці, зростання ефектив
ності всіх галузей народного гос
подарства. а

На зборах одностайно було 
прийнято резолюцію про підсум
ки квітневого Пленуму ЦК КПРС і 
завдання обласної та міської пар
тійних організацій.

Учасники зборів надіслали ві
тального листа ЦК КПРС.

З великим піднесенням було 
прийнято вітальну телеграму Ге
неральному секретареві ЦК КПРС 
товаришу Л. І. Брежнєву, в якій 
висловлено палкі почуття у зв’яз
ку з присудженням йому міжна
родної Ленінської премії «За 
зміцнення миру між народами». К

КЛУБ СТАРШОКЛАСНИКІВ «ВІТРИЛА»
ОЛИ Марійці було сімнадцять, перед 
нею, як і перед кожним у цьому віці, 

постало складне і відповідальне — ким 
бути? Про це дискутували на уроках і 
під час перерв, повертаючись польовою 
стежиною гуртом зі школи, і вдома, вже 
сама думала, допомогаючи мамі пора* 
тися по господарству... Питання настіль
ки заполонило кожну хвилину життя, що 
навіть приснився дивний сон: ніби до неї 
у віконце небачена досі жар-птиця маха
ла крилом, кликала в дорогу, запевняю
чи подарувати щастя. Що то щастя у 
праці, дівчина знала напевне, бо виросла 
в селі, де кожен з дитинства проймався 
любов’ю, повагою до батьківської робо
ти на ниві, фермі, бачила, — хто добре 
трудиться, тому й шана односельчан, і 
радість в праці.

Однак все ж хотілося звідати чогось 
«романтичного», що, думалося, може да
ти лише місто. І дівчина, довірившись 
поклику вимріяної у снах жар-птиці, їде 
на будівництво.

Проте, рідна стихія — розкриленнй і дзвін
коголосий степ, зелений килим полів, що по
ставали в її уяві з маминими листами, клика
ли до землі. Так 1 замріється з листом у ру
ці. А незабаром питання вирішилося: одру
жилася з хорошим хлопцем, який також був 
не байдужим до хлібної ниви.

Позаду — навчання на курсах трактористів, 
іцр були організовані на дослідній станції, 
прикрощі від перших самостійних кроків. За
раз згадує про те з посмішкою, — на той час 
не обійшлося без сліз. Перше завданий — бо
ронування саду. Окрилена похвалою голови 
екзаменаційної комісії головного Інженера 
М. В. Казаріна, впевнена у знанні машини, 
сміливо рушила до саду, заїхала між ряди

дерев, а виїхати самостійно не змогла: по
переду багаторічний горіх, вона ж замість то
го, щоб підняти борони і спокійно вибратися 
із такого становища, додала газу, й здала на
зад, та так, що з колес засвистіло повітря,

Спасибі товаришам — залишилися після робо
ти і відремонтували.

ОНА СИДИТЬ за кермом свого не- 
змінного ДТ-20 — невелика, блакит

ноока, волосся кольору стиглої пшениці, 
на вусгах — симпатична посмішка, тро
хи підвелася з сидіння, оглядає поле. А 
навколо скільки охопиш зором — прямо- 
кутники полів, забарвлені в найрізнома
нітніші кольори. Стільки відтінків лише 
зеленого! Кожен прямокутничок •— до
слідне поле, наукова лабораторія вчених,

а ще — комора: щедра, невичерпна. Дов. 
жила гін такого поля подекуди 45—50 
метрів. Сіяти, міжрядно обробляти, під
живлювати рослини на таких невеликих 
площах — справа нелегка, вимагає неаби-

ПРОФЕСІЙ БАГАТО, 
ОБЕРИ СВОЮ

МАРІЇН ДТ-20 
І ЧОРНОБРИВЦІ

якої майстерності, вправності від того, 
хто за кермом трактора. На дослідних 
ділянках, де кожна зернина, висіяна в 
грунт, на рахунку, де кожна рослина, що 
тільки-но пробилася крізь чорнозем, під 
контролем, довіряють працювати лише 
найдосвідченішим, тим, хто проклав не 
одну борозну. І серед них — Марійка 
Крнкуненко, а вже за її рекомендацією і 
Валентину Горбеико, котра кінчала ра
зом з Марією курси механізаторів, до

пустили цього року до посівної на до
слідних полях

Десять років молода трактористка водить 
полями свого ДТ-20, сім з них ірактор обхо
диться бдз капітального ремонту. За ці роки 
метри загінок дослідних полів пилилися в сот
ки, гектари, гектари... 1 всі роки її найпер
шим помічником були швидкість і обережність. 
На звичайному полі непродуманий розворот, 
внаслідок якого кілька рослинок понівечено, 
не дуже й позначиться на загальних резуль
татах, а тут не можна без продумування кож
ного руху, бо, вважай, пропали кілька років 
праці багатьох людей.

Дехто з чоловіків-механізаторів стверджує, 
що Маріїна старанність, максимальна точ
ність — то все чисто жіноче. Вона у відповідь 
стримано посміхається, а між тим хлопців- 
механізаторів в руках тримав добре, І упо
рядкування будинку механізаторів та прилег
лої території — справа її організаторського 
хисту. Тепер замість недопалків і металобрух
ту — довкола чорнобривці, насаджені Марій
кою. А якось навіть директор господарства 
О. К- Устннчнк жартував:

— Марійко, я ж досі любив найбільше 
матіолу, тепер тн мене переконала — 
чорнобривці найпахучіші квіти.

Говорити з Марією приємно і легко. 
Про свою працю розповідає з радістю, 
навіть — натхненно:

— Люблю трактор, поле. А коли при
їжджаємо з відпустки або з екзамена
ційної сесії — біжу в поле, припадаю 
до льону, пшениці і так хороше мені, ра
дісно. А всіх дівчат, котрі бажають пра
цювати на тракторі, запрошую до себе 
на стажування і ще раджу: звіртеся по
клику свого серця: воно вас ніколи не 
підведе.

А. БАБАК.
Кіровоградський район.
Дослідна станція.
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З ДОСВІДУ знаю: доля май
бутнього врожаю завжди 

турбує хлібороба. Але такого 
трудового піднесення, енту
зіазму, з яким працювали ме
ханізатори нашої бригади ни
нішньої весни, не помічав у 
попередні роки.

Трактори, посівна техніка 
стояли у повній готовності, ме
ханізатори чекали команди. А 
за кілька днів перед тим, як ви
вести агрегати в поле, провели 
бригадні комсомольські збори: 
обговорили листа двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. Гі- 
талова з яким, він звернувся 
до нас через молодіжну газе
ту. Минулого року в першому 
півріччі нашій бригаді вручили 
перехідний Червоний прапор 
обкому комсомолу, приз О. В. 
Гіталова. Звернення знатного 
механізатора до всіх молодих 
хліборобів Кіровоградщини 
схвилювало нас, активізувало 
на боротьбу за виконання взя
тих соціалістичних зобов'язань.

Молодий комуніст Микола 
Бородавкін, комсомолець Вік

тор Полтавець, Микола Піхотін 
виступили на зборах із ділови
ми пропозиціями, втілення в 
життя яких допомогло забез
печити безперебійну роботу 
госівних агрегатів, закінчити 
сівбу ранніх зернових за два з 
половиною, кукурудзи — за 
три дні. Важко виділити когось 
із сівачів. Всі трудилися на со
вість. Та найвищої похвали за
слуговують ланковий механізо
ваної ланки по вирощуванню ви
соких врожаїв кукурудзи Вік
тор Бударний і тракторист Гри
горій Скрипник, які у важких 
умовах в оптимальні строки 
засіяли сто гектарів зерном 
високоврожайної кукурудзи.

— Перший етап боротьби за 
врожай провели успішно. Пра
цювали по-гіталовському, — 
підбив підсумки посівної сек
ретар бригадної комсомольсь
кої організації Валерій Легко- 
шерст. — Якщо так само удар
но працюватимемо і на догля
ді за посівами, то є всі підста
ви вибороти знову приз Олек
сандра Васильовича.

Нині не спадає трудове на
пруження на полях, доглядаємо 
посіви. Робота організована у 
дві зміни. У всіх членів брига
ди бойовий настрій: механіза-
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тори, не шкодують снаги і 
вміння, використовують досвід, 
технічні і агротехнічні знання, 
високу культуру землеробства, 
аби виростити нинішнього року 
дорідний урожай.

Колоситься вже жито, в труб
ку входить озима пшениця. Не

ЧЕКАЄМО ЖНИВНОЇ ПОРИ

забаром жнива. Готуватися до 
них ми почали заздалегідь. 
Підхопивши заклик механізато
рів Кіровоградського району 
«Машинам — своєчасний і на
дійний ремонт», ще восени 
створили ремонтну бригаду, 
яку очолили майстер-наладчик 
А. Легкошерст, коваль І. Лако- 
тош, слюсарі С. Федюха та 
Г. Біляк. У роботі їм допомага
ли всі механізатори. Вже в січ
ні приступили до ремонту зер
нових комбайнів, жниварок, 
зерноочисних машин, а закін
чили роботи до першого квіт
ня. Відремонтовані і причепи 
для перевезення різки, тросові 

волокуші для скиртування со
ломи, у хорошому стані трак
тори.

У господарстві чотири ком
байни. Об'єм робіт для них 
великий. Лише на 350-гектарах 
засіяні ярі зернові, на 650 — 
озима пшениця. Кожна година, 

хвилина простоїв — то втрати 
врожаю. Тому ще і ще раз 
перевіряємо якість ремонту 
комбайнів. Поставили їх на бре
зент, випробовуємо в роботі, 
закриваємо всі шляхи втратам 
зерна. Контролює підготовку 
комбайнів до жнив головний 
інженер господарства В. П. Ко- 
нограй. Днями проведемо ог
ляд готовності всієї техніки.

Підготувати техніку — лише 
півділа. На жнивах немає пер
шорядних і другорядних робіт. 
Щось не передбачити — зна
чить свідомо втратити частину 
врожаю. Тому питання підго
товки до жнив ми обговорюва

тимемо на комсомольських 
зборах. Адже підвищенню про
дуктивності праці механізато
рів сприятимуть і належні по
бутові умови на польовому 
стані, і чітка робота агітпунк
ту, 1 широка пропаганда досяг
нень кращих хліборобів, добре 
налагоджене гласне соціаліс
тичне змагання.

Біля будиночка механізатора 
на флагштоку майорить черво
ний прапор. Нині тцрго піднято 
на честь комсомольців тракто
ристів Івана Дерда^а і Володи
мира Коропенка, які на куль
тивації соняшника виконали за 
зміну дві виробничі норми. Так 
же ударно працюють на до
гляді за посівами і їхні товари
ші. На польовому стані — жод
ного трактора. Всі в полі. 
Не спадає трудове напруження 
на ланах, молоді механізатори 
колективу старанно обробля
ють ниву, щоб вона була буй
ною і дорідною, щоб вагомим 
був коровай третього, вирі
шального року п'ятирічки.

В. ГАЛУШКА, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної тракторної 
бригади колгоспу імені 
Калініна Олександрійсь
кого району.

Включившись у боротьбу за 
приз «Молодого комунара» «Пер
шій трнтнсячкиці КІровоградщи- 
пи», доярка колгоспу «Лпрора» 
Вільшанського району ЛІ юбог. 
ДРЛГАНОВА з почітеу року на
доїла від кожної закріпленої за 
нею корови по півтори тисячі кі
лограмів молока. (Фото справа).

У соціалістичному змаганиі се- 
ЇЄД молодих тваринників иона 

тримуе перше місце в районі.
Фото 1. ЦУРКАНА.

Фото
інформація

В день народження піонерської 
організації ім. В. І. Леніна в Кі
ровограді, як і всюди по області, 
відбулася урочиста лінійка та 
піонерський парад. Правофлангові 
дружини шкіл №№ 8, 13, 21, 34 бу
ли нагороджені червоними стріч
ками та грамотами О К ЛКСМУ. 
Дружини СШ № В та № 6, крім 
цілого, одержали перехідний Чер
воний прапор від бригад комуніс
тичної праці та воїнів військово
го гарнізону.

На фото внизу: учасники лі
нійки покладають квіти до пам'ят
ника С. М. Кірову.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

Я зустрів Олену Олександрівну в Будинку офіцерів. Вона переглядала ар- 
Півні матеріали, [ найдовше розглядала фотознімок, який було вміщено в «Кі
ровоградській правді» до 25-річчя перемоги над фашистською Німеччиною, Біля 
рейхстагу стояли солдати. Д над ними — напис на стіні: «Ми з Кіровограда».

~ таіс> я з своїми подругами тут була теж, — Олена Олександрівна 
Підводиться з-за столу. — Я пам’ятаю,,.
| И ПРИГАДАЛОСЬ, як радянські 
* війська готувались до прориву обо

рони німців на рубежі Вітебськ — Моти
лів — Бобруйськ. Після важких боїв 
Паші воїни, долаючи білоруські болота, 
Звільнили Мінськ. В складній обстанов
ці було перервано зв’язок фронту із 
Штабом головного командування. Посла
ні ка встановлення зв'язку бійці, не по
вернулись. А гітлерівці вже підтягували 
свіжі частини. Командир ротк старший 
лейтенант Феденко звернувся до жінок- 
(ґелефоиісток:

— Хто піде?
Крок вперед зробили подруги Марія 

Петренко, Таня Ульянченко і Олена Бі- 
енко. Пробираючись хащами, вони пі
дійшли до будинку лісника. ІІа галявині 
помітили Сашка Партяиипа, зв’язківця. 
Дівчата зраділи і побігли до нього. Та 
раптом почули команду: «До землі!*. 
Мов приголомшені, всі Впали. Пролупав 
вибух. Солдат О. Партянин Загинув, ря
туючи трьох дітей. Це вони знайшли 
гранату, почали гратись. В останню хви
лину Сашко вихопив гранату з дитячих 
рук та кинути нс встнг. Сашу було по

ЗВ‘ЯЗКІВЦІ
ПІШЛИ 
ПЕРШИМИ

ховано на білоруській землі. А дівчата 
ще довго пробивались лісом. Нарешті, 
знайшли пошкодження. Зв'язок встанов
лено вчасно. 29 червня 1944 року «Боб
руйський котел» було ліквідовано, фа
шистські війська розбиті і частково взя
ті в полон. В цій операції Олені Бієнко 
було вручено першу нагороду — медаль 
«За бойові заслуги».

А скільки ще було таких безсонних 
ночей? Мабуть, важко і пригадати. Кра
ще почати спочатку.

Звичайне село Олександрівна Кокчетавсько
го району на півночі Казахстану. Тут народи
лась Олена, яка була в своїх батьків сімнад

ЙДУТЬ СЛУЖИТИ сини

Ця зустріч схвилювала не лише їх 
обох. Старший лейтенант Володимир 
Ніколаев прийшов в першу чергу до се
кретаря міськкому ЛКСМУ Миколи 
Соколянського не ЯК ДО комсомольсько
го активіста, а як до колишнього одно
полчанина. І в Кіровоград він був ра
дий завітати ще й тому, шо двадцять 
дев’ять років тому воїни його частіш 
визволяли наше місто від німецько-фа
шистських загарбників. Тож сподівався

„А МИ-В ТАНКІСТИ..." 
зібрати матеріал про ісроїв-танкістів, 
збирався і сам розповісти юнакам та 
дівчатам про їх подвиги.

Після зустрічі в міськкомі комсомолу 
нему представили тих, хто теж вирі
шив стати танкістом. Вій знайомився з 
кіровоградцямп Володимиром Кравчен
ком, Володимиром Євченком, Володи
миром Шевченком, робітником Із Світ- 
ловодська Сергієм Чсркасовим, комсо
мольцем з Олександрії Сергієм Вагаио- 
вим. Всі поїш перед службою в армії 
склали заліки з фізичної та військово- 
технічної підготовки, побували в війсь
ково-спортивних таборах. І кожна ком
сомольська організація рекомендувала 
їх як хороших виробничників і актив
них комсомольців.

— Секретар міськкому ЛКСМУ М. Со- 
колянськян вручив майбутнім воїнам 
накази, напутнє стово перед їх солдат
ською службою, — сказав ветеран комсо
молу Кіровоградщини П. В. Седяк.

— Через кілька місяців ми напише
мо вам, як вони служать, — казав па 
прощання В. Ніколаєв.

— Не підведемо, — це вже з уст 
призовників.

І ми їм кажемо: щасливої служби і 
успіхів в ратному труді.

М. ПІНЧУК.
м. Кіровоград.

цятою. В 1941 році закінчила середню школу 
в Ленінакьні. Коли почалася війна, Олена 
разом з своїми подругами вирішила поступи
ти на навчання у військову школу. Та батьки, 
дізнавшись про це, забрали її додому. Олені 
зуміла переконати їх і знову повернутись в 
училище зв'язку. По закінченні навчання її 

направили в полк. 
1943 рік зустріла за 
Смоленськом. Разом 
з бойовими подруга
ми дійшла до Німеч
чини, В місті Нойе- 
Брандербург зустрі
ли перемогу. Радості 
не було меж. 17 трав
ня поїхали в Бер
лін. Тут вони зупи
нились біля рейхста
гу. І Олена написа
ла на стіні: «Моск
ва —- Берлін — сер
жант О. О. Бієн
ко!».

Потім, пройшли через Браидспбурзькі 
ворота і сфотографувались біля пам’ят
ника. Це фото зберігається г. неї й нині. 

Незабаром дівчата прибули в Москву* 
де їм повідомили, що їх направляють 
до кордонів Монголії...

Там і закінчився бойовий шлях Олени 
Олександрівни. Сім бойових нагород — 
це відзначення її мужності і відваги.

Ніші вона працює в Будинку офіце
рів, навчає на курсах слухачів крію та 
пошиття. В неї — скромна і мирна про
фесія..,

Л. ПАПЧЕНКО, 
наш громадський кореспондент.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ 
ЗНАКИ

В нашій країні вводяться єдині знаки 
безпеки при роботі з хімічними засобами за
хисту рослин.

Знаки (у великому або малому варіан
тах) встановлюються в місцях зберігання 
отрутохімікатів, на машинах, що їх вико
ристовують служби захисту рослин, в усіх 
зонах роботи з препаратами. Міністерство 
сільського господарства СРСР за погод
женням з ЦК профспілки робітників і служ- 
бовців сільського господарства і заготівель 
затвердило вісім типів таких знаків. Кож
ний з них являє собою трикутник з жовти
ми краями і твердо визначеним написом: 
«Обережно, отрутохімікати!», «Обережно, 
провадяться роботи з отрутохімікатами!» 
або іншими. Положення про запроваджен
ня нововведення поширюються на всі кол
госпи, радгоспи та інші підприємства і орга
нізації, які мають сільськогосподарські 
угіддя, а також застосовують хімічні засоби 
захисту рослин.

(ТАРС).

Під час свого перебування в Кіровоград 
двічі Герой Радянського Союзу генерал- 
майор в. С. Петров ознайомився з містом.

На фото: В. С. ПЕТРОВ ,у парку іме
ні В. І. Леніна.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

МИТЦІ З БІЛОРУСІЇ
В Кіровоградській обласній філармонії 

закінчили свій виступ гості з братньої Біло
русії. Широка географія виступів у Держав
ного ансамблю танцю БРСР. Скрізь — з по
їздках по країні, за рубежем — висока 
майстерність білоруських артистів виклика
ла захоплення глядачів.

В програмі ансамблю — танці народів 
СРСР та народів світу. Виконуються вони з 
натхненням, запалом, пройняті життє- 
стверджуючою силою життя.

Виступи білоруських митців викликали 
приємне враження в кіровоградців. щедрий 
талант митців, доніс до нашого степового 
краю пісенну душу сестри Білорусії.

сомов.
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6>К ТРАВНЯ в столиці Ук- 

раїни місті-герої Києві в 
Палаці культури «Україна» ви
ступлять із звітом-концертом 
.майстри мистецтв та колективи 
художньої самодіяльності І\і- 
ророградщини. Свою майстер
ність перед киянами проде
монструють артисти обласного 
музично-драматичного театру 
імені М. «П. Кропивницького, 
обласної філармонії, Заслуже
ний самодіяльний ансамбль 
танцю УРСР «Ятрань», само
діяльний народний ансамбль 
танцю «Юність» педагогічного

інституту імїенї О, С. Пушкіна, 
Заслужена самодіяльна хорова 
капела Палацу культури імені 
Жовтня заводу «Червона зір
ка», інші провідні мистецькі 
колективи.

Минулої неділі на стадіоні 
спортклубу «Зірка» свою кон
цертну програму вони показали 
жителям обласного центру. Ти
сячі кіровоградців прийшли на 
свято мистецтв. І іде раз пере
свідчились, що наш степовий 
край був і є щедрий на завзя
тих хлібодарів і талановитих 
піснярів.

На фото: вгорі — хліб-сіль 
від кіровоградців; зліва — му
зична композиція у виконанні 
танцювальних колективів; внизу 
справа — танцюють шахтарі 
Олександрії,

' Фото В. КОВПАКА.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ПЕРЕД ЗВІТОМ 
У КИЄВІ

ПІСНЯ ПРО ПІСНЮ

......................■-' і З стор. -------
Піонерська дружина Спасівської середньої школи 

Новгородківського району носить -ім'я Павдика Ар* 
теменка. У документальній повісті. Віктора Яроша 
«Квіт у темряві», уривок з якої ми починаємо друку
вати, розповідається про жорстокі тортури і поневі
ряння у фашистських катівнях, про мужність і стій
кість юного бійця-патріота, вихованого піонерською 
організацією школи і нашою радянською дійсністю. 1

Величною картиною чудової 
молдавської природи, сповненої 
дзвінкоголосся народних мелодій, 
■починається повий кінофільм 
Молдавської кіностудії «Лаута- 
ри». Авторам ного вдалося ство
рити кіногвір, кожен кадр якого 
стверджує велич і благородство 
чистого людського почуття, під
носить гуманні ідеї мистецтва.

Герої картішн — лаутари, бро
дячі музиканти, .мистецтво котрих 
приречене в умовах експлуататор
ського ладу па тяжкі поневірян
ня. У другій половині XIX сто
ліття Молдавія була під вла
дою австрійської монархії, яка 
намагалася витравити із свідо
мості простого народу його куль
туру, історію, музику. Не випад
ково чиновник, сидячи під порт
ретом австрійського царя, говорив 
музикантам: «І пам’ятайте, що ви 
все своє життя будете прокляті, 
прокляті І богом І ЛЮДЬМИ».

• г. .і • Найбільше добро для лаута- 
. ра — не гроші, не багатство, а 

його чарівні пальці, якими пій 
відтворює на струнах вічно живі 
звуки рідної молдавської мелодії.

МОЛДАВСЬКИЙ ФІЛЬМ «ЛАУТАРИ»
У кінофільмі відведено велике 
місце народній пісні, що звучить 
як гімн боротьбі за щастя, за кра
щу долю поневоленого народу. 
Тому зовсім не випадково йде на
родний месник Раду, що «молов 
муку з панських кісток», вируча
ти рідного брата під безсмертні 
звуки скрипки, що співає не лише 
самому Раду, але й справі, за яку 
він бореться. Урочисті і разом з 
•гнм суворі звуки цієї мелодії 
стверджують що справа Раду не 
загине, її підкоптять інші.

Кінофільм захоплює багато
гранністю, глибиною філософсь
кої думки, повнотою узагальнень. 
Глибоко ліричний, сповнений ба
гатого внутрішнього змісту могпв 
щирого кохання голог-пого героя 
кінофільму Томі Арістара та ци
ганки Ляпки. Автори фільму зумі
ли, показавши здавалося б про
сту історію кохання, досягти ви
сокої емоційної повноти, створив
ши пісню цьому великому і світ
лому почуттю. Томі та Ляпка по

кохали одне одного. Але на за
ваді їх щастя стоять старі зви
чаї, що забороняють циганам рід
нитися з молдаванами. Суворі ви
пробування па шляху закоханих, 
їм не судилося бути разом. Вже 
старий Томі, який багато років 
шукав свою кохану, стверджує: 
«Людина живе заради кохання». 
Так, саме цс кохання, цей пер
ший зліт юнацької душі, став про
відним у його житті. Ні гроші, 
яких він потратив чимало, шу
каючи Ляпку, ні слава та при
знання його таланту не зробили 
Томі щасливим.

Кохання Томі не вмерло разом 
з ним, воно продовжувало житі' 
у його музиці.

Фільм чарує зворушливого мол
давською народною музикою, пей
зажем. І, звичайно, не випадково 
він був відзначений премією па 
XX кінофестивалі в Сап-Себастья-. 
но.

А. КОВИРЬОВ, 
студент педінституту.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК. 22 ТРАВНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новики. (М). 9.45 — Для 
школярів. «Вогнище». (М). 
10,15 — И. В. Гете. «Фауст». 
Телеспектакль. Частина І і II. 
(ЛІ), 13.30 — «На полях краї
ни». (М). 13.45 — Кольорове
телебачення. Телевізійний му
зичний фільм. (ЛІ). 10.35 —
«П’ятирічка, проблеми, люди». 
(К).:, 17.05 - Для Дітей.
Ю. Єлпсеев. «Друзі». Лялько
ва вистава Богданівсьхої вось
мирічної школи. (Кіровоград). 
•17.41) — «Школа комуністично
го виховання». (Запоріжжя). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
«Від руди до комбайна». Пе
редача 2-а. (М) 13.40 — «П я- 
тирічка, рік вирішальний». 
(Кіросгград). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». (К). 
19.30 — Кольорово телебачен
ня. Художній фільм «Острів 
«карбід». (М). 21.00 — Про
грама еЧас». До візиту 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС, члена Президії Вер
ховної Ради С.РСР товариша 
Л. 1, Брежнєва до Федератив

ної Республіки Німеччини. 
(М). ' 21.30 — «Обличчя дру
зів». (М). 22.15 — Концерт
класичної музики. (Ленін
град). 22.45 — «На .велогонці 
світу». (М). 23.05 —• Нови
ни (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телепісті. (К). 11.15 - Теле
фільм. (К). 11-35 — «Шкіль
ний екран». (К). 16.20 — На
вчальна передача з літерату
ри. (М). 17.30 — Для Дітей.
«Дітям про звірят». (Ленін
град). 18.00 — «В ефірі — 0-1» 
(К). 18.30 — Фільм-концеот.
(К). 19.00 — Концерт. (М).
19.30 — Тележурнал «Старт». 
(К). 20.00 — М. Карій. <.У ніч 
місячного затемнення». Ви
става. (К). 20.4 5 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час» До візиту Гене
рального секретной ЦК КПРС, 
члена Президії Верховної Ра
ди СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва до Федеративної 
Республіки Німеччини. (М).
21.30 — Продовження вистави 
«У ніч місячного затемнення». 
(К). В перерві — вечірні нови-, 
ни. (К).

СЕРЕДА, 23 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 0.35 - Но 
вини. (М). 9.45 — Для школя
рів. «Добрі дяді і тьоті». 
(Вільнюс). 10.15 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Острів скарбів». (ЛІ). 11.40— 
«Людина і її справа». (М). 
І2.іо — «Музичний календар». 
(ЛІ), 12.55 — «В ефірі — «Моло-

дість». (М). 13 25 — Кінопро-
грама Куйоиіппоської студії 
кінохроніки. (М). 16.20 —
«Економічна географія СРСР». 
Вірменська PCP. (М). 17.00 — 
До 70-р1ччя II з'їрду РСДРП. 
(К). 17.15 — «На ланах рес
публіки». (Ужгород). 17.30 — 
Для дітей. «ПапляськІ казки». 
(Кіровоград па Республікансь
ке телебачення). 17.45 — Ре- 
зсов. (К). 18 00 — Новини.
(М). 18.10 — «Від руди до
комбайна». Передача 3-я. (М). 
18.10 — «Вміння бачити-піт». 
(Кіровоград). 19 00 — «Люли
на і світ». (М). 19.30 — Кон
церт майстрів мистецтв. ТМ). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Документальний ек
ран». (М). 22.45 — «На вело
гонці мипу». (М). 23.05 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Навчальна передача з приро 
дознавства. (М) 17.20 — Для 
школярів Коннерт. (М). 17.45
— «Сільські жнива». (М). 18.00
— Фільм-концерт. (К). 18.30 — 
«Батьківська рада». (К). 19.00
— Інформаційна програма
«Вісті». (К). 10.30 - «Порт
рет митпя». (К). 20.15 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час» (М). 21.30 — 
В. Долідзс. «Кето і Коте». 
Вистава. В, перерпі — вечірні 
новини. (К).

ЧЕТВЕР, 21 травня. ПЕР- 
НЫ ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (ЛІ) 9.45 — Для школя
рів. Концерт. (ЛІ). 10.10 — Ко-

льорове телебачення. Худож
ній фільм «Ференц ЛІст». І 
серія. (М). 11.20 — «Бригада
Володимира Музенка». (ЛІ).
11.50 — «Запрошує концертна 
студія в Останкіно». (ЛІ).
12.50 — «Щоденник змагання».
(ЛІ). 13.05 — «В ефірі — «Мо
лодість». (М). 16.35 — «Трибу
на депутата». (К). 16.45 —
Концерт. (Льпіз). 17.30 —«Роз
повіді яро донецьких мета
лургів». (Донецьк). 18:00 —
Попиті. (ЛІ). 18.10 — Ленін
ський університет мільйонів. 
(М) 18.40 — Концерт. (М).
19.00 — Тележурнал «Людина 
і закон». (Кіровоград). 19.30
— Телефільм. (Кіровоград).
19.10 — «Показує рейдова».
(Кіровоград). 19.50 — «Кіно
стрічки минулих років». (М). 
21.0П — Програма «Час». ЇМ).
21.30 — «Про балет». (М). 
23.00 — «На велогонці Миру». 
(М). 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.20 — 
«Російська мова». (М). 17.05
— «Наука — сьогодні». (М),
17.30 — Для школярів. «На 
приз клубу Нептун». (М) 18.03
— Для дітей. Мультфільм.
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К) 19.00 .Інформа
ційна програма «Вісті». (К).
19.30 — «Ласкаво запрошує
мо». (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!» (К). 21.00 - Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 —
Художній фільм «Чорне сон
це». (К). ...

« ІГЛВІ

...Наближався новий, 1944 рік. За давньою тради
цією радянські люди і тут, в Освенцімі, хотіли його 
чимось відзначити. Збиралися у групи, ділилися 
спогадами. В один з таких передноворічнпх вечорів 
Павлик прийшов до свого знайомого по в'язниці в 
Опаві. Назвав той себе Василем Івановичем.

Прізвище — Роша. Був середнього зросту, з ледь 
помітною сивішого на скронях. Завжди привітний, 
підтягнутий, трохи суворий. Павлик серцем відчув 
у ньому старшого друга Лише здогадувався про 
його військове минуле, але розпитувати не наважу
вався. Знав, що Василь Іванович родом із Смолен
ської області, що там у нього залишились рідні, і що 
в полон його захопили на Волховському фронті по
раненим. Кілька разів тікав з таборів і знову до них 
потрапляв. І тільки згодом дізнався хлопець, що Ва-. 
спль Іванович — полковник, командував дивізією і. 
що справжнє прізвище його Кузьма Євгенович Кар
цев.

— Павлику, — напитав якось Карцев, — а де твої батьки?
Павли і; довго чекав цього запитання. Він помітив, що і 

Кузьма Євгенович дружньо до нього ставиться. То ж но
пинен знати зпідки і хто такни він, Павло Кирилович .Арте
менко.

•*- Є таке село Спасово. На Україні, в Кіровоградській (об
ласті. Там 1 живе мін батько Кирило Федорович та мати ■ 
Февронія Пахоміппа. Жили до війни, як. І всі колгоспники. 
Ліалн хату й садок вишневий коло неї. Є в мене два брати 
— Михайло — на два роки старший за мене. Іевн — в армії.

...Війна. Як прийшли фашисти в село, так і почали 
лютувати. їм допомогали поліцаї. Все вербували в 
Німеччину. Дурних було мало. Тоді почалися облави. 
Староста Микола Симоненко все бісився — ніяк не 
міг зібрати молодь. А хлопці, як зачують, що поліція 
їде, так у степ. По скиртах і вибалках ховаються. 
Захворів батько і не пішов па роботу. Як накинувся 
на нього Симоненко:

— Я двадцять років чекав цієї влади. Тепер я тут 
хазяїн. Я навчу, як треба працювати. — І відправив 
батька в Новгородку, до районної управи. Аіало не 
повісили там старого, били нещадно. Брата Михайла 
заслав староста на кам’яні кар’єри, але той швидко 
звідти втік.

Та найстрашніше було попереду. На 23 липня 1943 . 
року фашисти призначили вивезення молоді 1926 ро
ку народження з Новгородківського району в Німеч- і 
чину. Рано-вранці иа площі села зібралися всі, хто | 
сьогодні мав покинути рідних і їхати на каторгу. : 
Скільки сліз було! Скільки плачу та горя!

— Думаєте тоді не хотів я утікти? Не їхати вже ; 
не можна було. «Хто втече чи сховається, батьків -по- ] 
шлемо, а хату і все майно спалимо», — погрожував | 
староста. Від того холуя можна було чекати всього. |

Вирішив я — втечу десь за Зиам’япкото. Тільки не Я 
так сталося, як гадалося. Як рушив зі станції Куціп- | 
ки наш транспорт, то зупинився аж в Дрездені.

Довго мовчки слухав посивілий за війну полковник сповідь : 
цього невисокого, ще зовсім юного українського хлопчини, і 
Було в ньому щось рішуче, непримиренне, що вигідно виді- 1 
ляло Ного серед -товаришів. Лагідні, опоппті тугою, але про
менисті великі сірі очі, високий лоб і міцно стиснуті губи 
видавали -в ньому розум і вольовий характер. Кузьма Євге
нович уже помітив, що друзі в усьому з ним раднлис’». 
Знав те. шо цс піп їх підбив свого часу на втечу і повід за 
собою. На жаль, втеча з каторжних робіт закінчилась не
вдачею. А втікачі — Павлик та його друзі, опинились в 
Освенцімі. Знав, і як стійко зносили хлопці катування в гес
тапо Опалсьяої тюрми. Мабуть, зваживши ці обставини, пол
ковник запитав:

— Павлику! А як буде можливість знову втекти«’ 
Ти згоден?

— За -вами. Василю Івановичу, в огонь і в волу!
II.

На той час полковник Карцев уже встиг увійти до 
складу інтернаціонального комітету підпільних анти
фашистських організацій Освенцима.

Велику відповідальність взяв па себе Кузьма Єв
генович. В умовах надзвичайної конспірації він по
чав формувати бойові підрозділи, навчати в’язнів 
військової справи. Потрібні були десятки й сотні від
даних люлей. які готові були йти па смерть заради 
перемоги пал ворогом. Одним з таких добровільних 
помічників Карцева і став Павлик Артеменко. Відчу
ваючи силу згуртованості, моральну перевагу’ над по
воротом, у підготовку повстання включалися все нові М 
й нові бійці опору фашизмові. ►З

Тільки не зразу вдалося Пнпликові приступиш до Діла. Ш 
Тя - кн робота, постійне голодування, побої, які пін за остан- Г 
ні місяці виніс, підірвали здоров'я. Паплиі: заслаб, у нього ..'І 
боліла голова, почав кашляти. У такому стані па черговій £3 
«селекції», коли підбирали п’явпіп для знищення, Павлик М 
міг стати першим кандидатом до крематорію. Врятували йо- Ы 
то польські аитифашисти-лікапі, що працювали п «крапкен (ч 
бау» (табірному лазареті). Попереджені комітетом, попи Ія 
привізно зустріли хпорого, робили псе, щоб пін ОДУІЧЛП. гл

Минуло два тижні. Далі не можна було тримати. | 
Того, хто залежувався, швидко списували до креме- Б 
торію.

— Сьогодні тебе переведемо, —- сказав лікар. — ■ 
Тут небезпечно

(Далі буде). ’ ■
"етик

Редактор 0. ПОГРІБНИЙ.
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КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості з таких спеціальностей:

апаратник варіння цукру — слюсар, центрифугаль
ний, сатураторник-штукатур-маляр, оператор фільт
рів —- штукатур-маляр, внпарювальник-муляр, брига
дир вапняно-випалювальної печі — муляр, набирач 
дифузійних ножів — електрогазозварник, оператор ди
фузії — електрогазозварник, електромонтер, слюсар 
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, 
набирач дифузійних ножів — токар по металу, опе
ратор дифузії — токар по металу, центрифугуваль- 
ник-столяр, апаратник варіння цукру — столяр.

Учні, які закінчать училище, будуть направлені на 
роботу на цукрові заводи.

Приймають юнаків і дівчат віком від 15 років, що 
закінчили 8, 9 і 10 класів, без вступних екзаменів, за 
конкурсом іп оцінках, які вказані в документах про 
освіту. До групи електрогазозварників та електро
монтерів приймають віком від 16 років.

Учнів забезпечують безплатним триразовим харчу- 
| ванням, одягом, білизною, взуттям тощо, вони одер-

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ <№ 2.
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

для підготовки мулярів, малярів, штукатурів, 
теслярів, плиточників-лицювальників-мозаїістів — 
строк навчання 1 рік;

малярів-штукатурів, столярів-теслярів, монтаж
ників конструкцій-мулярів — строк навчання 
2 роки.

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 20 років з освітою за 8, 9, 10 
класів.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і 
одержують третину сум, зароблених ними на ви
робничій практиці. Час навчання в училищі зара
ховується в загальний трудовий стаж.

Училище мас добру матеріальну базу для під
готовки кваліфікованих спеціалістів, обладнані ка
бінети, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки 
художньої самодіяльності, технічної творчості, 
спортивні секції.

Випускники мають право вступу до вищих і се
редніх спеціальних учбових закладів на пільгових 
умовах.

Випускники-відмінники можуть бути направлені 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться при пов
ному державному забезпеченні.

При училищі є вечірня школа, де учні зможуть 
одержати середню освіту.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім’ї, 
форма № 286, шість фотокарток розміром 
3X4 см.

Документи приймаються до 15 серпня 
року

Початок навчання — 1 вересня 1973 року.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Леніна, 19, 

вхід із вул. Декабристів, № 3, телефон 2-47-54.
ДИРЕКЦІЯ.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОРДЕНА 
ЇРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО

ІРАПОРА СУДНОБУДІВНИЙ 
ІНСТИТУТ імені АДМІРАЛА 
С. О. МАКАРОВА
З 20 червня 1973 року проводить прийом на 1 курс 

З спеціальностей:
суднобудування І судноремонт;
обладнання І технологія зварювального вироб

ництва;
економія 1 організація машинобудівної про

мисловості (спеціалізація — суднобудівна промисло
вість];

суднові машини і механізми; 
суднові силові установки;
двигуни внутрішнього згоряння; 
турбінобудування; 
електрообладнання суден.
Вступні екзамени проводяться з 1 

Іногородні студенти забезпечуються 
Заяви про прийом з додатком документів згідно 
правил прийому направляти на адресу: м. Миколаїв— 
327000 (обласний), проспект Леніна, 3. Телефон — 
4-01-20. РЕКТОРАТ.

по 20 серпня, 
гуртожитком.

І ТЕЛЕФОНИїї
і 316050. ГСПЧ Кіровоград-50, аул. Луначарського, 36.
І Телефони: відповідального секретаря та відділу
’ Комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 

Відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій. 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 00664, Індекс 61197» 

жують одну третину заробітку в період практики.
Гуртожитком в першу чергу забезпечують сиріт і 

дітей інвалідів Вітчизняної війни і праці.
Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.
До заяви про вступ до училища із зазначенням 

обраної спеціальності вступники додають: свідоцтво 
про народження або паспорт, документ про освіту, 
характеристику зі школи або з місця роботи, довідку 
про стан здоров’я (форма № 285), довідку з місця 
проживання із зазначенії ям складу сім’ї, автобіогра
фію і шість фотокарток (3X4 см).

Заяви приймаються до 10 серпня.
Всі вступники проходять співбесіду з членами 

приймальної комісії. На співбесіди з’являтися в стро
ки, зазначені у виклику або вказані особисто при 
подачі документів.

Початок навчання з 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл., Новомирго- 

родськпй район, с. Капітанівка.
ДИРЕКЦІЯ.

російської

ОГОЛОШУЄ НАБІР

року, 
гуртожит- 
відмінни-

КРАСНОЛУЦЬКИИ 
ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ

оголошує набір учи в на 1973—1974 навчальний рік 
на 1 курс з спеціальностей:

підземна розробка вугільних родовищ, 
гірнича електромеханіка,
експлуатація автоматичних пристроїв в гірничій 

промисловості.
На 1-й курс приймаються особи, які закінчили 8— 

9 класів і витримали вступні екзамени з 
мови (диктант) та з математики (усно).

Прийом заяв до 31 липня 1973 року.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня 1973
Іногородніх учнів технікум забезпечує 

ком. Стипендія 37 карбованців на місяць, 
кам навчання на 25 процентів більше, тим, хто на
вчається на «добре» і «відмінно» на 15 процентів 
більше.

За докладними довідками звертатися в технікум.
Адреса: 349306. Ворошиловградська область,

м. Красний Луч, вул. Студентська, 8. ДИРЕКЦІЯ.

Зі строком навчання два роки з таких спеціаль
ностей:

муляр-монтажннк, столяр-тесляр, штукатур-лнцю- 
вальник-плитковик, арматурник електрозварник, шту
катур-маляр, арматурник-бетоинпк, електрогазозвар
ник, слюсар-саптехнік.

Зі строком навчання один рік з таких спеціаль
ностей:

муляр, тесляр, штукатур, продавець продуктових 
товарів.

На навчання без вступних екзаменів приймаються 
юнаки віком 15—17 років, дівчата до 20 років, з осві
тою 8—10 класів і звільнені в запас із лав Радян
ської Армії.

В училищі є можливість одночасно одержати спе
ціальність і середню освіту, при вступі на навчання 
строком на 3 роки з спеціальностей: маляр, арматур- 
ник-електрозварник, лицювальник-плнтковик, тесляр 
(будівельник), електрогазозварник.

На спеціальність продавців продуктових товарів 
приймається молодь з освітою 10 класів, віком не мо
лодша 17 років, стипендія в період навчання ЗО крб. 
на місяць.

Зараховані до училища учні забезпечуються без
коштовно упорядкованим гуртожитком, парадним і 
робочим обмундируванням, 3-разовим харчуванням.

Час навчання зараховується в загальний трудовий 
стаж. Під час виробничої практики учням виплачує
ться 33 проценти від загальної суми заробітку.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЛ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
РАДГОСПТЕХНІКУМ 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

на 1973—1974 навчальний рік

На стаціонарний відділ з спеціальностей «Зоотех
нія» та «Ветеринарія».

На заочний відділ з спеціальності «Зоотехнія».
Технікум готує зоотехніків та ветеринарних фельд

шерів для роботи в колгоспах, радгоспах, племза
водах, племгосподарствах, державних станціях по 
племінній справі, станціях штучного осіменіння, стан
ціях по боротьбі з хворобами сільськогосподарських 
тварин та ін.

Крім основної кваліфікації, кожному випускникові 
стаціонарного і заочного відділень присвоюються 
додаткові кваліфікації шофера, техніка по штучному 
осіменінню с-г тварин, механізатора тваринниць
ких ферм.

На 1-й курс стаціонарного і заочного відділень 
приймаються особи, що мають освіту за 7, 8, 9 класів.

На 2-й курс стаціонарного зоотехнічного відділен
ня приймаються особи, що мають середню освіту.

На 2-й курс стаціонарного відділення зоотехніків- 
організаторів приймаються особи, що мають серед
ню освіту за направленням колгоспів і радгоспів.

На 3-й курс заочного зоотехнічного відділення 
приймаються особи, що мають атестат зрілості.

Строк навчання: на стаціонарному відділенні 3 ро
ки 6 місяців на базі неповної середньої школи та 
2 роки 6 місяців на базі середньої школи. На заоч
ному відділі 4 роки 6 місяців на базі неповної серед
ньої школи та 2 роки 6 місяців на базі середньої 
школи.

Заяви приймаються на_ стаціонар; на базі неповної 
середньої школи з 1-го червня по 1 серпня, на базі 
середньої школи з 1 червня по 15 серпня, на заоч
ний відділ — з 1 червня по 1 грудня 1973 року.

До заяви слід додати такі документи: свідоцтво 
(атестат) в оригіналі чи свідоцтво про перехід у 10— 
11 класи середньої школи, 3 фотокартки (ЗХ'і), ви
тяг з трудової книжки, а колгоспників — витяг з кол
госпної книжки, довідку про стан здоров я (форма 
№ 286).

Вступні екзамени: на стаціонарному відділі — з 1 
по 20 серпня 1973 року.

На заочному відділі — з 31 серпня по 20 грудня 
1973 року. З таких предметів: на перший курс з ук
раїнської або російської мови (диктант}, з математи
ки (усно). На третій курс заочно з української або 
російської мови і літератури (твір), з хімії (усно).

На екзамени слід прибути за викликом технікуму. 
Початок навчання на стаціонарному відділі з 1-го 

вересня 1У73 р.( на заочному відділі — з 2 січня 
19/4 року.

Учні стаціонарного відділення забезпечуються сти
пендією та гуртожитком на загальних підставах.

При технікумі працює їдальня.
Для підготовки до вступних екзаменів оргаї ізова- 

но платні підготовчі курси.
Курси працюють з 15 липня 1973 року.
Заяви надсилати на адресу: м. Олександрія, вул. 

Діброви, 85. Радгосп-технікум.

1

ДИРЕКЦІЯ.

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 18
м. КОМСОМОЛЬСЬКА

УЧНІВ НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Після закінчення училища учням надається опла
чувана відпустка за рахунок підприємства, згідно за
коноположення. Учні, що закінчили училище з відзна
кою, можуть продовжувати навчання в спеціальних 
середніх і вищих учбових закладах, без стажу робо
ти після закінчення училища. Училище розташоване 
в упорядкованому комплексі, який має навчальні май
стерні, спортивний і актовий зали, спортивне літне 
містечко. В училищі працюють гуртки художньої са
модіяльності, спортивні секції. Якщо маєте бажання 
брати участь у будівництві Дніпровського гірничо- 
збагачувального комбінату і міста Комсомольська, 
вам надається така можливість при вступі до нашо- 
ю училища.

Для вступу слід подати такі документи: заяву на 
ім’я директора, автобіографію, свідоцтво про народ
ження або паспорт, документ про закінчення 8—10 
класів, характеристику зі школи, довідку з місця про- г""класів, характеристику зі школи, довідку з місця про
живания (з зазначенням складу сім’ї), 5 фотокар
ток 3X4 см, медичну довідку (форма № 286).

Документи приймаються до 25 серпня 1973 року. 
Початок занять 1 вересня 1973 року.
Проїзд від м. Кременчука до м. Комсомольська ав

тобусом або приміським поїздом.
Адреса: Полтавська область, м. Комсомольски, вул. 

Стропа, 23. МПТУ № 18.

ДИРЕКЦІЯ.

ПОГОДА
Сьогодні та завтра по території області та міста 

Кіровограда передбачається мінлива хмарність, в за
хідних районах місцями невеликий дощ, по місту без 
опадів. Вітер південно-західний — 5—9 метрів на се
кунду. Температура повітря: по області — 19—23, по 
місту — 20—22 градуси.
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