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Гнат Трохимович

А
м. Дніпро- 

машиністом,

Гнат Трохимович Новиков народився 
1906 року в м. Дніпродзержинську Дні
пропетровської області, в сім'ї робітни- 
ка-сталевара.

Свою трудову діяльність Гнат Трохи
мович почав 1919 року підручним кова
ля, плитовим і коногоном на шахті в 
Донбасі. З 1925 року працював на заво
ді імені Дзержинського в 
дзержинську слюсарем, 
техніком-конс груктором.

1926 року Г. Т. Новиков 
лав Комуністичної партії 
Союзу.

Після закінчення 1932 року Дніпро- 
дзержинського металургійного інститу
ту Г. Т. Новиков був начальником цеху, 
потім головним енергетиком коксохі
мічного заводу в м. Комунарську Зо- 
рошиловградської області. З 1934 року 
Гнат Трохимович працював у місті Чим
кенті Казахської PCP, на свинцевому за
воді начальником цеху, головним меха
ніком, директором центральної елек
тростанції.

З 1937 року ^ін — директор заводу в 
м. Саратові, а в 1-941 —1943 роках — сек
ретар Саратовського обкому партії. По
тім працював начальником Головного 
управління запасних частин Міністерст
ва електростанцій СРСР,

1950 року Г. Т. Новикова призначили 
заступником начальника будівництва 
Горьковської гідроелектростанції, а з 
1954 по 1958 рік він — начальник управ
ління будівництва Кременчуцької гідро
електростанції.

У червні 1958 року Г. Т. Новикова при
значили заступником міністра будівни
цтва електростанцій,, а в грудні цього 
року — міністро/л будівництва електро
станцій СРСР. Нині .він — заступник Го
лови Ради Міністрів СРСР, голова Дєрж- 
буду СРСР.

Тов. Новиков нагороджений ордена
ми Леніна, Трудоеого Червоного Прапо
ра, Червоної Зірки та багатьма медаля
ми. За успішне виконання завдання по 
спорудженню Кременчуцької гідро
електростанції йому присвоїли звання 
Героя Соціалістичної Праці.

Тов. Новиков — делегат XVIII, XX, 
XXII, XXIII, XXIV з'їздів КПРС, член Цен
трального Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, депутат Верхов
ної Ради СРСР шостого, сьомого і вось
мого скликань.

Виборці Олександрійського виборчо
го округу № 499 по виборах до Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР висунули 
Гната Трохимовича Новикова кандида
том у депутати Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР.

Окружна виборча комісія Олексан
дрійського виборчого округу № 499 за
реєструвала Новикова Гната Трохимови
ча кандидатом у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР.

вступив до 
Радянського

травня

Гкого обкому аксму 1974 року
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ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З I93S РОКУ

НАШІ КАНДИДАТИ

КОБИЛЬЧАК
Михайло Митрофанович

Михайло Митрофанович Кобильчан 
народився 1913 року s селі Чемерполі 
Гайворонського району Кіровоградсь
кої області в бідній селянській сім’ї.

Трудову діяльність він почав 1935 ро
ку у Грушківському райкомі комсомолу 
Одеської області спочатку керуючим 
справами, потім — інструктором. 1938 
року був призваний до лав Радянської 
Армії, 1939 року вступив у члени КПРС.

У роки Великої Вітчизняної війни М. М. 
Кобильчак брав участь у боях проти ні
мецько-фашистських загарбників під 
/Аосквою, на Центральному, Західному 
та інших фронтах.

Після демобілізації з Радянської Ар
мії 1946 року М. М. Кобильчака обрали 
першим секретарем Корсунь-Шевчен- 
кіеського райкому ЛКСМУ Київської об
ласті, а 1948 року — секретарем Кор
сунь- Шевченківського райкому Компар
тії України.

У 1949—1951 роках М. М. Кобильчак 
навчаася в Дніпропетровській партійній 
школі, після її закінчення працював дру
гим секретарем Вільшанського І пер
шим секретарем Старченківського рай
комів Компартії України та начальником 
Білоцерківського територіального ви
робничого колгоспно-радгоспного уп
равління на Київщині.

1962 року т. Кобильчака обрали сек
ретарем, потім другим секретарем Ки
ївського сільського обкому Компартії 
України, 1964 року — секретарем Київ
ського обкому Компартії України.

З квітня 1967 року М. М. Кобильчак 
— перший секретар Кіровоградського 
обкому Компартії України. Поєднуючи 
роботу з навчанням, він 1961 року за
кінчив Вищу партійну школу при ЦК 
КПРС, а 1967 року — Українську сіль
ськогосподарську академію,

Тов. Кобильчак нагороджений трьома 
орденами Леніна, двома орденами Тру
дового Червоного Прапора, двома ор
денами Червоної Зірки, орденом Віт
чизняної війни II ступеня та багатьма 
медалями.

1973 року Михайлові Митрофановичу 
Кобильчаку присвоїли звання Героя Со
ціалістичної Праці.

Тов. Кобильчак — член Центральної 
ревізійної комісії КПРС, член Централь
ного Комітету Комуністичної партії Ук
раїни, депутат Верховної Ради СРСР. Він 
був делегатом XXII і XXIV з’їздів КПРС, 
XXIII і XXIV з'їздів Компартії України, 
його обирали депутатом Верховної Ра
ди УРСР двох скликань.

Виборці Знгм’янського виборчого 
округу № 501 по виборах до Ради Со
юзу Верховної Ради СРСР висунули 
Михайла Митрофановича Кобильчака 
кандидатом у депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР.

Окружна виборча комісія Знам’ян- 
ського виборчого округу № 501 зареє
струвала Кобильчака Михайла Митрофа
новича кандидатом у депутати Ради Со
юзу Верховної Ради СРСР.
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АЛЕКСАНДРОВА
Галина Пилипівна

Галина 
родилася 
архангельського 
ської області в 
партійна.

1952 року за

Пилипівна Александрова на- 
1937 року в с. Надлаку Ново- 

ройону Кіровоград
ом ї колгоспника. Без- 

фаб- 
його 
май-

путівкою комсомолу її 
направили на навчання в Одеське 
рично-заводське училище, після 
закінчення працювала помічником 
стра на Одеському хлібозаводі № 1.

1956 року Г. П. Александрова повер
нулася у саос село. Відтоді працює в 
колгоспі «Зоря комунізму» Новоархан- 
гельського району: спершу була ланко
вою, потім стала дояркою.

Г. П. Александрова виявляє ініціативу 
і наполегливість у роботі, постійно ви
вчає і впроваджує в практику досягнен
ня науки, передовий досвід. Вона з ро
ку в рік добивається добрих показників 
у праці. За високі виробничі успіхи Г. П. 
Александрову нагородили орденом Ле
ніна та медаллю «За доблесну працю. 
На ознаменування 100-річчя з дня на
родження Володимира Ілліча Леніна». 
Працюючи, Галина Пилипівна закінчила 
середню школу, а нині навчається на 
п’ятому курсі Уманського сільськогос- 
подаоського інституту.

Г. П. Александрова веде активну гро
мадську роботу. Галине: Пилипівна — 
депутат Верховної Ради СРСР сьо/лого й 
восьмого скликань.

Виборці Добровеличківського вибор
чого округу № 500 по виборах до Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР висунули 
Галину Пилипівну Александрову канди
даток.* у депутати Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР.

Окружна виборча комісія Доброве
личківського виборчого округу № 500 
зареєструвала Александрову Галину Пи
липівну кандидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР.

РОЗПОВІДАЄМО ПРО НОВОУКРАЇНСЬКУ ОРДЕНОНОСНУ

ІІА ПОСТУ— МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

ф Хороша хліборобська зміна підростає в Комншуватській середній школі. На фото — 
члени шкільної виробничої бригади (зліва направо): дев’ятикласники ланкова Людмила 
ЯРОВА, бригадир виробничої бригади Віталій ПОПОВКІН, обліковець бригади Алла ЯКО- 
венко. (Матеріали дивися на 2-й, 3-й стор.).
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ВІВТОРОК

ВИПРАВДАЄМО!
Кожна радянська людина з почуттям 

високої гордості зустріла Звернення ІДК 
КІІРС до всіх виборців, громадян Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік. У 
стислих, вагомих рядках — біографія на
шої ВІТЧИЗНИ 33 чотири роки, які минули 
від попередніх виборів до Верховної Ра
ди СРСР. А скільки зроблено, скільки 
досягнуто за цей короткий строк! Кожен 
з'нас був причетним до великих справ, 
кожний відчув на собі турботу партії і 
уряду. В країні стало до їзду понад 
1600 великих державних підприємств, на 
новий, вищий рівень піднялася соціалі
стична індустрія, добились великих успі
хів у розвитку сільського господарства.

Все не стало можливим завдяки вмі
лому і мудрому керівництву рідної Ко
муністичної партії, її внутрішній політи
ці, спрямованій на якомога швидше зро
стання добробуту радянського народу, 
політиці збзіїііиній, курс якої ?— на даль, 
ше зміцнення міжнародного авторитету 
країни, на розрядку напруженості на 
земній кулі. Читаючи рядки Звернення, 

- відчуваєш, яке нам випало щастя жити 
в такий час. наближати своєю працею 
комунізм!

Комсомольці і молодь Кіровоградшу- 
нн з великим Піднесенням сприйняли 
Звернення ЦК КПРС до всіх виборців, 
громадян Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік, а також Звернення 
Всесоюзної Центральної Ради професій' 
них Спілок.

Глибоко в серце кожної молодої лю
дини запал:! слова із Звернення Цен- 

' трального Комітету Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді до 
всіх молодих виборців: «Немає. сумніву, 
що комсомольці, юнаки й дівчата вп
ирав дають довір’я партії, з ще більшою 
самовідданістю і ентузіазмом працюва- 

• тимуть на всіх ділянках комуністичного 
будівництва».

Зараз весь радянський напод готуєть
ся до виборів до Верховної Ряди СРСР. 
На зборах трудящі знайомляться з кан
дидатами в депутати, тими, кому виявле
не довір'я бути обранцями народу. На
передодні виборів пропагандистам, .ком
сомольським активістам, молодіжним 
лекторам з особливою яскравістю і до
хідливістю слід вести широку роз’ясню
вальну, пропагандистську роботу серед 
молоді, охоплюючи широке коло питань, 
розкриваючи переваги соціалістичної де. 
мократії. І першочерговим документом 
повинно стати Звернений ЦК КПРС. Ад
же, виходячи з великих змін і перство- і 
реяь. шо стаїися в масштабі країни, не
обхідно зупинитися на тому, як виросло 
за чотири роки підприємство, господар
ство, які зміни відбулися в місті і на се-

■ лі.
День ПІГЮріЗ — ЦС всевароднс СВЯТО. ї МО

ЛОДЬ, комсомольці повинні взяти найактивні
шу участь в підготовці до нього. Комітетам 
комсомолу треба головну увагу приділяти 
тим,-:.то вперше підійде до виборних урн, ад
же цей день повинен бути для них особли
вим. Чимало різноманітних форм роботи з ви
борцями викорисюзіється в області, кожною 
дня яскравий вогник агітпункту запрошує 
молодих виборців; відбуваються зустрічі з 
кандидатами и депутати, читаються лекції, 
проходять вечори запитань і відповідей тощо-

Йдучи назустріч виборам до Верховної 
Ради СРСР, кожен день-- св>й маємо 
сповняти високою політичною активніс
тю, примножувати трудові успіхи. До 
цього кожного з нас надихає Звернення 
ЦК КПРС до виборців, громадян Сою
зу Радянських Соціалістичних Респуб
лік.
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РОЗПОВІДАЄМО ПРО НОВОУКРАЇНСЬКУ ОРДЕНОНОСНУ »вві

НА ПОСТУ—МОЛОДІ ГОСПОДА1

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСр

про нагородження Новоукраїнської районної 
комсомольської організації Кіровоградської об
ласті орденом Трудового Червоного Прапора

За великий вклад комсомольці« 1 молоді у 
збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції, активну участь у підготовці. механіза
торських кадрів, плодотворну роботу по вихован
ню молоді нагородити Новоукраїнську районну 
комсомольську організацію Кіровоградської об
ласті орденом Трудового Червоного Пранира,

Голова Президії Веохапної Ради СРСР
ЛІ. ЛІД ГОРДИЙ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
22 квітня 1974 р.

БІЛЯ райвідділення кСільгоел- 
техніка» стоїть на постаменті 

трактор ще першого випуску. Хлі
бороби району підняли його для 
історії: від цієї машини починалася 
індустріалізація села — дивіться, 
порівнюйте з сучасними «Бєларус- 
сю» і «Кірозцями». І порівняння — 
разюче. Давно списані на метало
лом «побратими» машини, піднятої 
на п’єдестал, а зараз лише трак- 
тормий парк колгоспів району на
лічує 1066 тракторів, професія 
механізатора стала масовою і го
ловною на селі.

Потиг молоді до оволодіння сільсько
господарською технікою е характерною 
ознакою з районі. Йде- юнак иа службу 
з армію, пін обов’язково вже має про
фесію і, здебільшого, ця професія трак
ториста, водія, комбайнера. За остан
німи даними, а районі трудиться меха
нізаторами понад півтори тисячі комсо
мольців І молоді. Вони складають пере
конливу більшість в загальному числі 
молодих хліборобів. За підтвердження 
візьмемо три роки нинішньої п'ятирічки. 
В 1971 році Підготовлено 2Й мехаиііа- 
тора, п 1972 році — 232, п 1973 — 320. 
Чисельність цьогорічного ооиовнсипі» 
мав стати вперше «рекордною». Лише 
на чотиримісячних курсах пройшли під
готовку 235 трактористів; одержали пра
ва водіїв — 54 чоловіки, разом з атес
татами зрілості отримають посвідчення 
тракториста і подія третього класу 
близько 200 випускників шкіл. Здебіль
шого на курси механізагорін і в СПТУ 
молодь прибуває за рекомендаціями І 
путівками комітетів комсомолу.

Дуже потрібні сьогодні кожно
му господарству люди, обізнані з 
технікою, які досконало знають ма
шини різних призначень і а разі 
потреби можуть однаково управля
ти кермом трактора, комбайна, ав
томашини. Комсомольські органі
зації, комітети комсомолу . завжди 
пам’ятають цю важливу вимогу і 
вирішенню питань механізаторсь
кого всеобучу відводять чільне 
місце з своїй роботі.

Багато років при райкомі комсо- 
А*.олу працю« спеціальний штаб. 
Він так і зветься «Штаб механіза
торського всеобучу». В нього схо
дять працівники райкому комсо
молу, комсомольські активісти, 
спеціалісти сільського господарст
ва. Штаб займається добором і 
направленням молоді навчатись иа 
курси, а СПТУ, слідкує за оезо-

шлях

m■*&

район', 
забезпв- 
найгаря- 

I мають

ВСЕОБУЧ
енням навчальних програм, вста
новлю« шефства комсомольських 
організацій над роботою иурсіа, 
шкільних виробничих бригад. Чле
ни штабу допомагають готувати сім- 
тання, що стосуються проведення 
механізаторського всеобучу, на се
мінари. Майже при кожній первин
ній комсомольській організації 
створені і діють свої штаби або 
ради механізаторського всеобучу.

За направленнями комітетіп ком
сомолу і штабів всеобучу в районі 
щороку проходять підготовку сот
ні молодих хліборобів-механізато- 
рів у школі передового ДОСВІДУ 
двічі Героя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова.

Питання освоєння молоддю ме
ханізаторських професій найчасті
ше стоїть на порядку денному і 
райкому, і первинної комсомоль
ської організації та комсомольсь- 
коГ групи на селі.

бюро райкому комсомолу па своїх за
сіданнях п різні періоди слухали питан
ия про залучення молоді колгоспів «Ле
нінський шлях» і імені Кутузова до бо
ротьби за високу культуру землероб
ства, підвищення врожайності сільсь
когосподарських культур, про роботу 
комітету комсомолу Крог/ипницької се
редньої школи по профорієнтації та тру
довому вихованню школярів. про роботу 
комсомольсько-молодіжних колективи 
колгоспу імені Жданова. В цих та ряді 
інших питань так чи інакше йшлося яро 
хід оволодівання молодцю механізатор
ськими професіями, про якість знань, 
які мають служити справі успішного за
вершении планів виробництва сільсько
господарської продукції. «вкреслених 
XXІV э'адом КПРС.

Успіхи, досягнуті комсомольсь
кою організацією району з залу
ченні МОЛОДІ ДО професії механі-

заторів, кличуть заспокоюаа
тись, пильніш-і зазирнути з зав 
трашній день. і1 комсомольсько- 
молодіжних механізованих ланок, 
З комсомольсько-молодіжні трак
торні бригади, 3 .комсомольсько- 
молодіжні колективи МТФ — це 
переконлива кількість колективіа 
у порівнянні з минулими роками. 
Але не межа, і комітети комсо
молу й надалі турбуватимуться 
про збільшення комсомольсько- 
молодіжних колективів.

Багато механізаторів у 
роботи всім змстзчас. А 
чити двозмінну роботу з 
чіші дні посізної чи жнив 
змогу поки що окремі господарст- 
за. Допомогти ліквідувати це «вузь
ке місце» лозинні і зобов’язанні 
комітети КОМСОМОЛ1/, комсомоль
ські організації.

Відповідальні і почесні ззвдання 
серед юнаками і дівчатами району 
стоять зараз. Високу нагороду пар
тії і уряду орден Трудового Чер- 
зоного Прапора комсомольська ор
ганізація району сприймає не тіль
ки як визнання внеску комсомопь- 
ціз і молоді у збільшення сільсь
когосподарської продукції, актизну 
участь у підготовці механізаторсь
ких кадрів, плодотворну роботу по 
зихозанню молоді, а й як аванс на 
ще дійозіше вирішення цих питань 
» майбутньому. Трудівники району 
зобов'язалися у визначальному ро
ці п’ятирічки зібрати 240 тисяч 
тонн зерна, продати державі 113 
тисяч тонн хліба, 12261 тонну м’яса 
і 47112 тонн молока. У виконання 
високих забои язань зроблять гід
ний знесок комсомольці і молодь. 
Напруженість виробничих завдань, 
поєднуючись з такими подіями на
шого життя, як 50-річчя присвоєн
ня комсомолу імені 3. І. Леніна, 
комсомольськими з’їздами, ство
рюють особливу, неповторну ат
мосферу трудового натхнення у 
КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ 8 боротьбі 
за виконання накреслень XXIV з'їз
ду КПРС.

ВИЗНАННЯ

I»

і
1
І

ф На нов} зміау трудового 
ласт! високим« арожавмя 
тракторне бригада колгоспу «J 
Мямоаж ДАВИДОВ, комбайне,’ 
трактористи Борис БЕРНЕЯ 
СЬКИЙ. коибвйвер Дмитро 
Іван ЛЯ Ш ЄН КО і момбайн'р 
то злівяЬ

ф Трачторнст Петро ХАРЧ 
другий рік ОЧОЛЮ* ЛОМСОМО-- 
валу ланку по вирощуванню 
Каліпіна. В мянуломі роп: й< 
центнера кукурудзи на кожн 
нього року члени линви бііркп 
нерів качаниеюТ на іОО-гекла;

ШЛЯХ

•. • • •. • ,•
Mm МЇЯЖ

ДО ВИЗНАНАЯ
З ІСТОРІЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ РАЙОНУ

2ї квітня 1920 року п*а- 
жавться днем народження 
комсомольської організації 
Нопоулрлїніького району, В 
ПІЙ того часу налічувалося 
(1л«зі.ко еге ьомсомольиіл,

В 20-х роках з числа 
комсомольців І молоді було 
створено затія по боротьбі з 
бандитизмом. При виконанні 
одного завдання загін потра- 
ПІШ .> оточення. Сили були не
рівними, закінчувались боє
припаси. Годі командир заго
ну з червоним поло<нищем па 
гвинтівці, співаючи «Інтерна
ціонал». підняв товаришів в 
останню атаку. Так затнув 
один із перших організаторів 
комсомолу, перший секретар 
Нош» кря Енського райкому 
комсомолу Ваня Демченко.

Ім’я Івана Демчеяка навіч
но занесено а списки почес
них комсомольців району, 
Комсомольський квиток його 
зберігається в бібліотеці, 
ЗЛІІНІЛ ЙОГО Іменем.

•• . '

Л. СУВОРОВ, 
перший секретар Повоукраїн- 
сьвого РЦ ЛКСМУ.

■Випускники середньої школа Л» 1 м. Ново- 
українки Ннгацта ДУМРАВА, Володимир ТН- 
КУЛ. Любов ГОНЧАРЕНКО. Валерій КУЦЕН
КО. Алла ЛУГОВСЬКА ти Наташа ПАТОКА 
прийшли до пам'ятники іерою громадянської 
війни .Марка Мокряка, щоб вклонитися слав
ному яемлихові.

g| В 193* році перших ус- 
хів домагається молодий 

бригианр тракторної бригади 
Малопомічняііської МІС, ни
ні двічі Герой Соціалістичної 
Праці, відомий всій «країні че- 
ха>іізатор Олександр Наїнльо- 
внч Гіталов.

У перші дін гітлерів
ської навали до райвійськко- 
магу надходять сотні заяв, на 
них коротко: «Пошліть мене 
на фронт», «Хочу захищати 
Батьківщину». Комсомолка 
Настя Кочергіпа писала: «Я 
люблю Комуністичну партію! 
свій народ, люблю свою рід
ку країну. Мій обов’язок бу
ти там, де найважче. Прошу 
направити мене санітаркою 
«а передові позиції фронту»«

Д Д'л кінця 1944 року тру
дящими району, в тому числі 
комсомольцями і молоддю бу
ло зібрано S83 326 карбованців 
для побудови танкової коло
ни «Кіровоградський комсо
молець».

Першим з республіці 
серед комсомольсько-молодіж
них колективів високого зван
ня «Ударник комуністичної 
праці» був удостоєипй ко- 
лактил трак.орної бригади 
колгоспу «Росія», де бригади
ром послідоапик О. S. Гітало- 
па Герой Соціалістичної 
ці Віктор Степанович 
дріяш.

Обласний кэм'пет 
партії України ча викон
ком обласної Г-вдн дс-путалів 
трудящих ни базі бригади 
О. В. Пталова н І9"»8 році 
створюють обласну школу пе
редового досвіду з комплекс
ної механізації. Це була не 
просто школа в стінах польо
вого стану. За пролоомиіею 
О. В Пталова курсанти за- 
вріп.'іюнались за окремими 
•механізаторами і включалися 
у виробничий процес. «Коли 
ми підемо пе шлихом екскур
сій, — доводив бриіадяр, — 
а шляхом серйозного панчан- 
і.и кадрів, то, думаю, що до
б’ємося більшого. Нічого не 
треба шкодуваги для навчан
ня механізаторів».

Зі в 19*2 році колектив 
комсомольсько - молодіжної 
тракторної бригада колгоспу 
«Дружба» був удостоєний ве- 
рекідаото Червоного прапора 
ДКС.М. Іолбухінської о округу 
га приза двічі і ероя Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталова, 
ик переможець у соціалістмч- 
«ому змаганні.

ЙГШЛО засідання правління колгоспу. Ми, 
” ланкові, і бригадир шкільної виробив 
чої бригади Сашко Клокар. уважно слухали 
виступаючих. Розуміли, що честь така ви
явлена нам иг просто Слово вчив голов
ний агроном колгоспу Микола Іларіояовмч 
Вілокіпь:

— Серйозне завдання належить вам ви
конати, —• сказав він, звертаючись до нас, 
представників бригади. — Потрібно' ви
пробувати сорти озимих пшениць «Безос- 
та-І», «Безоста-2», хКавказ» та ^Одеєьяа- 
51». Доручає провести дослід Олександр 
Васильович Гіталов.

Наш уславлений односельчанин. двічі Ге
рой Соціалістичної Праці О. В. Гіталов си
дів тут же, в залі, і від того розуміли 
виправдати ’ 
жемо. .

Ділянки під
кі, та роботі« 
стереження: І
1 за зимівлею, _____
спостережень .розпухай» щотижня. Та. як ка
жуть, курчат рахують восени. Після жнии зіцра-

не
ЙОГО довір’я МИ просто не МО-

кожен сорт були відведені ненел»- 
біля них чимало. 5 половне — та
за густоіою сходів, і за їй щінням, 

. і за ростом. Словом, щоденник 
щотижня. Та.

жували і ми. «Белосіа-Г» «родила по 51,s центме-
ійймммшшаммвмямшшмшвм^^^н^^м

Прп- 
Лп-

Ком-

«СТЕПІВ ЧАНК А» 
СЕРЦЕМ—ДО ПОЛЯ

Для нас великою ра
дістю стало нагород
ження агітбригади Но- 
воукраїнського місько
го Палацу культури 
«Юзілейнийл призом 
«Степівчанка» та ще 
одного . колективу з 
цього ж Палацу куль
тури — танцювального 
ансамблю «Степівчан- 
ка» — призом «Ятрак- 
ський чобітокм. Відбу
лося це на недавньо
му заключному кон
церті переможців об
ласного оглйду-ном- 
курсу художньої само
діяльності.

Мабуть, нов пакт« 
пішій виступи наших
модіяльних артистів иа 
сцені обласної філармонії 
з визначними трудовими 
досягненнями хліборобів 
Новоу (.рейнського peSn- 
иу не лише доцільно, але 
й необхідно. Бо трудіпки- 
вам полів та тваринникам 
допомагали задушеєяи 
піски й запа.їьипй танок, 
дотепне слово Й іарняіі 
музичний твір.

ус- 
са-

У спою чергу, культар
мійці черпи.пм наснагу в 
творчій праці землнків. 
Кожен концерт то «о 
сума окремих; номерів, а 
ніби своьрі>нмй смемтакль 
за виробленим сценарієм 
Всі виступи масові: сюди 
органічно вп-итаїотоск на
родні танці іі співанки, су
часні пісіи радянських 
композиторі» Колектив
ність, здруженість у пра
ці підтверд -кукіті» редки 
пісні, іцо н.^ро.цяласн'гуя :

У степу широкім, 
де лет'ЛЮТЬ зірн'лц)

1 днмки-тгмаии 
лебеді-м ПЛНИуіеі»

Хліборобське, міог» ' 
скупане з любистку

З праноро» черв»,импї 
виру ;иав й «утч».

Культармійці сільсь
ких Будинків культури 
і клубів унсо під 
ВЄСНЯНО-ПОЛЬОв^ї 
панії в^^тувал« 98 
концертів, де oftrnv 

_^лг,н аудиторі^ 
сельністю близьке/ Т'

! тисяч чоловій:. 
Про творч«--й <к 

кульгіїрнгал: ,л М агИ--
аорнгл доз» о Ье ' 1f,-
ТЬСЯ. зраділо,

на більшість учасників •— 
комсомольці й молодь. Ак
тивіста на eu,єні 
руктор ДТСААФ 
слав Романеску, 
автопарку

- інсі •
С.гааі- 

слюсар > 
автопарку Сергій Чопгун. і 
піонервожата міської шко- і 
ля ?4 б. член бюро райко
му ЛКСМУ Людмила 
<’• те ланова та інші.

Артисти . самодіяль
них бригад Ноооукра- 
і’нського району з ве
ликою радістю сприй
няли звістку про наго-

- іродження нашої ра- . 
Яонної комсомольсь- і 
кої організації орда- . 
яом Трудового Черво
ного Прапора. Це на- і 
дає нових сил у пошу- ; 
ках тем, які стоять • 
найближче до праці, ' 
До слави нашого рід- і 
ного краю і героїв- 
трудівників.

В. МАРУЩАК, 
керівник танцю
вального ансамб
лю «Степівчан- ’ 
ха* Палацу куль- І 
тури 
ний»,XVII 
влкем.

«Ювілен- 
деяегат 

з ’ ї з д у

ЗА ДОРУЧЕННЯМ
ДВІЧІ ГЕРОЯ
ра иа гектарі, «Бевоста-2» — л» г,т. «Кавказ» «а 
площі 11 гектарів — но 54,3 центнера, «Одесьаа« 
на »1,‘і гектара — по ю центнерів ьа кожному гек
тарі. В результаті досліду пставовмлн, що иай- 
більш підходять до умов нашого господарства 
сорт «Кавказ»,
^У^ЧНІВСЬКА виробнича в Кцмшпуват- 

ській середній школі працює ц’ятнад- 
цяті» років. Дослідницька робота обов'яз
ково входять з програму її діяльності лед
ве не з перших крокіа. Працюючи в ланках 
бригади, мя вчимося вирощувати хліб, го
родину, фрукти, поглиблюємо знання з біо
логії, хімії, фізики; і, якщо випускники ва
шої шкоди обираю!ь професію батька чи 
матері — цьому сприяла а значній мірі са
ме участь у шкільній виробничій. Мн вчи
мося водити трактор, вивчаємо передові 
методи земл<?]'обства. зокрема Олександра

Васильог>-іч^ Гіг-»- 
іімУ’лі пй-'! ■у'7'-'’- Зв останні }>окя и
яких залн нИлЧ| ’ ' ’ *- механізаторів, 35і» 
госці за і ’іьі;і;ДЛі '‘1>а:''у’«ати н підйомужол- 
ничій бри ац{. отриманою у вироб-

А незаг.аром 
рошнй 
чалоаа <і.о,?у'л мг к 
у с!ірап«і.-:і 
два трак;
НИЙ К >м!і- : 
таря. ’ 
нанчзийй 
В. і. р°г-- 
класннкг 
жагь Р35' 
чеИіія ■

-фласу. * '• 
ловцями 
дІЯЛЬН-*'-

бригада отішмае хо-
, „ л ,п!-*0‘Чозиційм> О, В. Гі

ги-. пОльо*пй стан, як
бР»гаии Маємо 

'іь. ( . *’ дае комбайн і нов- 
" ...... -------------

г’ »>

• У-ХЖу
»Ої
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іпШагг< \ , Ьж *’ ї УМСНПНМ, 
Âî};iv«?i. 4 ’1'' ІИмен у 41 десятц- 
^ïèc , 3°'^ вечорі воннодер- 

■/ ■ ‘■’Риє) ц'°м зрілості І СЮОМД- 
; ’. <,Іи’иніста трет < >го 

к СпРйвжнімп ї:: >
^'-олїо,. ,, В'^ати 8ясока' оцінку 
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МИ—ПОСЛІДОВНИЦІ

СЬОГОДНі-ВІЙНШНИК, '

«СТЕПІВЧАНКА»;.
СЕРЦЕМ.—ДО ПОЛЯ

Для нас великою ра
дістю стало нагород
ження агітбригади Но- 
зоукраїнського місько
го Палацу 
дЮаіпейнийл
Степіячачка» та ще 

одного колективу з 
цього ж Палацу куль
тури — танцювального 
ансамблю «Степівчан- 
кал — призом «Ятран- 
ський чобіток». Відбу
лося це на недавньо
му заключному кон
церт’ переможців об
ласного огляду-кон- 
курсу художньо*. само
діяльності.

Мабуть лов взяти 
пітні 
модЬгаьніїх

культури 
призом 
та

ус- 
вметуии наших са-

..„л._.._“-х артистів аа 
сцеві обласної філармонії 
з визначними трудовим” 
досягненнями йиіборЄ®я 
Нив су >. раїнс ъ к ото рв Йо- и ли
Ж Н* «Ж ДОЦІЛЬНО, 
•1 веянхідсо. Бо груді»«“- 
кач поліз та їварининнам 
■опомагаан задушевне 

нггиь і иал-їьивА іаног., 
дозеное слоям й тарне0 
музичний твір.

У спою «ту, іультнр- 
мійці черпни наснагу в 
творчій nijui зеи.зямів. 
Кожен когорт — го «о 
сума окремії номерів, а 
ніби епоь(»іл|і .-иактзьль 
за вироблер сценарієм. 
Всі виступи -.сові: сюди 
органічно ■їП'їїюіьс« на
родні танці і .піван«н, су
часні пісні гздянсьяих 
КОМПОЗНТОР’К Кмектяв- 
НІСТЬ, ЗДРУ«ХІП» у прм- 
оі підти^рмуг.іть рвдаїї 
іїісиі, ІЦО '«роїялмн туї:

у стелу KJW:*I.
де лепть зірниці

1 димКИ-тИзня 
лебеї’Х Минуть,

Хліборобе:!! и. ;ю 
скупане а аобметау.

З прапором чераониш 
вир«», 2/т,„

Культ арійці сігьсь- 
ЦИХ 5уДИНІІВ культури 
і клубіа :Жв під час 
весняио-поіьоаої кам
панії влвитуваїж 93 
концврт',в» ■ R2 обслу- 

і ауАоріїо х9ь. 
сеЛЬНІСТЮ блиімсо 5 
ТИСЯЧ ЧОЛОІІК.

Про творчі» .,.ЧЧ егп. 
иультбригад. х-і^ц, ,о. 
корити ДОВЧ ие дояеа(._ 
-гься. 3-Х‘ЗУМС:, пере).,^.

ЧЕННЯМ

:» — по «Кавказ* «а 
>3,* ценпкра, «Одеська«- 
e.-iTtiepicf ва южному гек- 
іу эстаиоамлн, що чай- 
оя нашого господарства

інча в Кочишуваг- 
ілі працює гі'ятнад- 
цька робота обов'яз
ку її діяльності лед- 
. Працюючи в ляпках 
вироиргвати хліб, го- 
іблюемо знання з біз- 
якщо зиоускшн® аа- 
професію батька чи 

я.!.і а .пг.чаіА мірі са-
ВИрСхОНИЧІЙ. Ми ВЧИ-

ЗІ’.ВЧ.-І'Ї .о-, передові 
зокрема Олександра

А На нову зміну трудового днИ «вступає відома я об
ласті високими орожаимн комсомол ьсько-мрлодіжн* 
тракторна бригада колгоспу «Дружб«», йдуть бригадир 
Мпколж Д.АВИДОв, комбайнер Віктор КОЗЛОВСЬКМН. 
тракторнстн Борис БЕРНЕВЕК І Леонід КОЗЛО8- 
СЬКИЙ. комбайнер Дмитро КРАСНОЩОК, тракторне* 

.’зан 14U1FJ1KO 1 комбайнер Петро МИРОНЕНКО <фо» 
то зліва),

> Тракторист Петро ХАРЧЕНКО (на фото праворуч? 
Другий pis очолює комсомольсько-молодіжну мвквнізо- 
вану ланку «о вирощуванню кукурудзи в колгоспі !мепі 
Каліпіна. В минулому році його ланка одержала по 70,5 
цені-зера кукурудзи ма кояіному 
нього року члени ланки борються 
неріп качанисто? на ЮТ-геьзпркій

з 70 гектарів. Ннніщ- 
за Одержаная 100 цент? 
площі.

Фото В. КФВЯЛКЛ,

■'

л.'• '7
■ - 'к-д-А 

'S

Доярки хоагогяу «>■<• 
раїнаь Алла Катеринко { 
Ольга Турчак щороку до- 
бннаються високих надоїв 

У визначальному
39- 
аІ А

молока.
роді п'ятирічки вони 
боа'язалнсь надоїти 
кожної а 15 закріплених 
корів по 3200 
молока.

На фо і о 
право): Ольга 
Алла КАТЕРИНКО.

Фото 8. КОВПАКА,

кілограмів

(зліва на* 
ТУРЧАК і

З Кіровограді відбуйси обласний зліт відмінників 
системи профтехосяітм.

€ дні буденні, в святкові, а в незабутні. Саме таки
ми були минулі субота й неділя для п’ятисот юнаків 
і дівчат, які з’їдалися з профтехучилищ області на 
ЗЛІТ ВІДМІННИХ!«.

Зліт розпочав свою роботу 2$ травня. В цей день 
відбулися змагання учнів. Знанням своїх майбутніх 
професій помірялися юні будівельники, механізато
ри, металісти, муляри, штукатури, теслі, 7<зкарі, 
електрозварювальними, слюсарі, побутовими. Серед 
членів жюрі конкурсів були кращі виробничники, 
орденоносці, Герої Соціалістичної Праці і. О. Шиш, 
О. О. Кошурко, І. К. Гнипяк.

26 травня колони учасників зльоту пройшли вули
цями обласного центру, поклали квіти біля пам’ятни
ків В. і. Леніну та С. М. Кірову. А потім я актовому 
залі Будинку культури імені Компанійця відбулося 
пленарне засідання.

З доповіддю виступив другий секретар Кіроао- 
ірадського обкому ЛКСМУ А. О. Нозицький.

Дспопідтч зупинився на проблемах професійного 
навчання учнів, розповів про ті важливі завдання, які 
поставив перед юнаками і дівчатами XVII з'їзд 
ВЛКСМ, та ті, що витікають з промови на з’їзді Ге
нерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. і. Бреж
нева. Велику, ділову розмову про шляхи до трудів
ничих професій посели агроном-садовод колгосп/ 
імені Шевченка Кіровоградського району, Герой Со
ціалістичної Праці А. Г. Ігнатьєза, токар заводу 
«Червона зірка», депутат Верховної Ради УРСР Л. 3. 
Чернега, учениця Кіровоградського МПТУ № 4, де
легат XVII з'їзду ЗЛКСМ Н. Гончарова, секретар ком
сомольської організації Олександрійського ТУ № З 
Ю. Ткаченко, вихованка Кіровоградського МПТУН9 >3, 
делегат XXII з'їзду комсомолу України Ніна Перо- 
аертайло, учениця Бобринецького СПТУ № ? 
К>. Іщенко, учень Гайворонського СПТУ № 5 В. Цим
бал та Інші.

В роботі зльоту взяв участь 1 виступив перед при
сутніми завідуючим відділом науки I навчальний за
кладів обкому Компартії України В. 3. Вибрик.

Учасники зльоіу надіслали вітальні листи на адре
су Центрально, о Комітету КПРС та Центрального Ко
мітету Компартії України, прийняли звернений до 
молоді Кіровоградщинм.

Докладний звіт про обласний зліт відмінників бу
де опубліковано п одному з наступних номерів.

СЬОГОДНІ - ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА

яа більшість учасників — 
комсомольці й молодь. Ак
тивісти на^ сцені 
руктор 
слав 
автопарку 
піонервожата 
ли А& б. член 
му ЛКСМУ 
Степанова та

Артисти . 
них бригад 
їнського району з ве
ликою радістю сприй
няли звістку Ар© наго
родження нашої ра
йонної- КОМСОМОЛЬСЬ
КОЇ організації орде
ном Трудового Черво
ного Прапора. Це на
дає нових сил у пошу
ках там, які стоять 
найближче до пращ, 
до слави нашого рід
ного краю і героїв- 
тоудівнмхів.

в. млруЩАК, 
керівник танцю- 
зального ансамб
ля) «Степізчан- 
ка» Палацу куль
тури 
ННЙГ, 
XVII 
влкем.

- інсз-
Сіані- 

слюсар
ДТСААФ 

Романеску,
Сергій Чокг.ун, 

МІСЬКОЇ шко- 
бюро райко- 

Людмнла , 
інші- 
самодіяль- 
Ноооукра-

«Юні лей- 
делегат 

з ' ї з д у

Вяі’илг.о_і^чл Гікілава. За останні роки
ІПКТ’.ІІ Л!.. 'Г.»и.|ЄН0 І [0 :4ЄХЗНІча :ОрІВ, 35 із 
яких 3 .!и І,,; я (!р;і;і«,5,ати в рідному КОЛ
ГОСП! із? .нігтю, отриманою у вироб
ничій ОР’Ьц.

А неза^рої 
роїїінй Н^ру 
таяоза сі^Р 
у спрявя^И 
два трак 
ті й к м-;і ;
таря.
иаиоаЧїіЯ 
І}. I. Ро ї 
класника 
жагь ра-
чеиия

< класу
ловцям а
діяльно1-'1

Ніч сповнена звуками. Невидима пташка просить: ііи-ііть, 
пи-ить. Два «огники ммгкотнтк вдзлнні, Там застава. За 
його — країна.

Які люди служать там? щс> відчувають вона, хлопці 
«двадцяти неповних літ», охороняючи Батьківщину? Hu да
лекому заході і ма найдальшому сході я запитував 
Це.

Бонн відповідали по-різному, та зміст один: дуже велику 
відповідальність. Згадували перші пічні дозори, розповідали, 
ях н кожному деревці, и кожному кущику бачили людську 
постать, ик щохвилини хотілось озирнутись... Коли людина 
нідиріїто згадує свої страхи, їх уме нсмав.- Є впевненість у 
своїх силах, у знаннях;-

— До застави ЗО квилив.
Кожен крок шлиху вирахуваний, кожен метр. Подумай 

мій супутник. ще не раз пройде- вздовж контрольно-слідової 
полоси, вибіжить з хлопиямн ша-перевірку, почуб влад«»!! 
голос командира.

— Застава, шчкуйсьі Струнко!. На охорону державного 
кордону Союзу Радянських соціалістичних Республік призна
чається єфрейтор Шнирихов-,

Й ту ж мигь правофланговий чітко відповідає:-
Ефрейтор Шнпрнкон загинув смертю хоробрих у бороть

бі’за свободу і незалежність нашої Блтькіоиіпіоі.
Він не міг зустрітись з тією людинок», .рік його народжен

ня — рік загибелі бійня. Але він читав у пре кордонному 
літопису: *29 березня 1945 року застана у складі 25 чоловії: 
під командуванням старшого лейтенанта Варакіна 1. в 
районі села Кропивник вступила в смертельний поєдинок а 
бандою чисельнії;ги» близько 200 чоловік. У цьому бою єф
рейтор Шинрииов, окий прикривав відхід товаришів 
ві позиції, був поранений 1 схоплений.
ОИт слонами: «Ти комуніст?»

Іерой-приьордоііннк відповів: «Якщо 
чить, комуніст».

В останню иажку і рішучу хвилину 
чекіст знайшов 
значить, комуніст».

НА ЦІН ааставі а строю панічно єфрейтор Шн приков. 
Ня іншій — Герой Радянського Союзу Стрельников.

біля входу — великий портрет героя. На цій прикордон
ній землі ніч загинув. Поруч з ним була його Ліда,

Вона знову приїхала на кордон, на відкриття попої будо- 
. он застави, збудованої на місці старої. Йшла порожніми ще 

кімнатами разом з усіма і раптом, не втримавшись, при
крила обличчя, відійшла... Все тут повертає в минуле. І то
му, мабуть, таким суворо урочистим був церемоніал ліх- 
крйтіи: короткі автоматні черги — сухий тріск І полум'я з 
стволів, стримані виступи, чіткий марш солдатів кордону. 
В одному строю’з ними йшли комсомольці — будівельники: 
пітухатур Марія Хнжннк, штукатур, комсорг дільниці, ком
сомолка Таил Симонова та що кілька десятків хлопців І 
дівчат з будівняптпа Приморської ГЕ ЕС.

Застава живе за дамно іаїтдснам порядком. Пади п маси- 
халатах йдуть з автоматами в наряди. У кого трячтии 
вільний час — можна писпатись за всі недоспані і трнпочспі 
ночі 1, навіть, трохи наперед, Хтось пите листа додому, ао- 
зктьсп з фотоапаратом... Дівчинка років трьох о черваному 
капюшоні сама » собою грав на сходах. Дочка замполіта. 
Якщо І е поблизу її рввесініц;, то лише на сусідніх »ncia- 
вах.

Hu вертольоті розводить «липли заетавським дітлахам Ду
же хороше, душевно прнДумав хтось.

РІЗКИ)), пульсуючий дзвінок - сягпа.і тривоги з кордону. 
1 — геть домашні розмови. Мить — 1 комдпаа чергово

го;
—Застава, до зброї!
Ще не замові, дзвінок, .і хлопці з апгомягами уже в строю. 

З чорно», ЛК І1ІЧ Ракетою на поводку ІІРКМ’ЩІІСЯ інструнюр 
служби собак. Напоготові е.азик*. 1 кінна група паїв поска- 

! кала до кордону. Йона займе рубіж, з якого можна спосте
рігати за осієш ділянкою. Іолоіше — не дати 
втекти, перекріпи кордон. Решта

Рітко гальмуємо біля контрольно-слідової полоси, 
треба «стати на слід*.

— € відбиток!
Ракета, тримаючи ніс біля самої землі, взяла слід. 1

ла, навела... • .
Тривога цього разу була учбовою. Кочл, цеп поділ 

І цлн програми. Для прикордонників кожна

У соціалістичному змаганні третього, вирішального року дев’ятої п’ятирічки, 
включїівшиеь у боротьбу за приз газети «Молодий комунар» «ііерші'і тритисячняці 
Кіровоградщинмо, молоді доярки Новоукраїиського району добіїлдуя вагомих усні- 
хіз. Комсомольсько-молодіжні колективи МТФ колгоспів «Росія», імені Фрунзе, іме
ні Шевченка значно перезпкоііялн взяті зобов'язання, перейшли тритисячний рубіж, 
Вісімнадцять молодих доярок стали тритисячаицями, а Світлана Павелко з колгос
пу імені Ждаиова та Валентина Славетпаська з колгоспу- «Дружба» — чотирнтн- 
сячилцями.

Посгуип иі’нс;. лилс Ользі Козаченко з Олександрійського району, вони були 
нагороджені цінними подарунками — кришталевими вазами.

Зараз у соціалістичному змаганні Йовоукраїнського району серед доярок ком
сомольського віку попереду Валентина €ЛА8ЕТИНСЬКА.

КОЖЕН .майстер машинного доїння, 
кожна доярка знає, без сумніву, 

що виробничі результати залежать від 
постійної напруги кожного робочого 
будня. Мені на раз дозодилось говори
ти з подругами, старшими трудівниця
ми на фермі, і ніхто не заперечував, 
що здобутки приходять до тих, хто 
працює з любов ю.

А нещодавно, виступаючи на комсо- 
можьських зборах колгоспу, присвяче-. 
них нагородженню Новоухраінсьхо» 
районної комсомольської організації 
орденом Трудового Червоного Прапо
ра' я що раз підкреслила думку, » 
якою також погодились присутні: «Ре
кордні досягнення окремих доярок за
раз вже не ставляться за мету з колек
тивах молочнотоварних ферм. Успішно
го виконання планів визначального ро
ку п’ятирічки можна домогтись лише 
завдяки масовому рухові за тритисячні 
надої. Звичайно, обмовлюсь на самому 
початку, цінність «маяків» не треба й 
применшувати, бо то наші орієнтири, та 
зисочінь, до якої слід прагнути біль
шості».

У КОЖНОЇ людияи, скажу оі.зверто. є свій 
ідеал, який загві'іуе шлях л.о вищих здо

бутків. Ми змолоду намагаємось підрости в 
розумінні ппофесійної майстерності, І коли яв 
шляху то нього зустрічаємо людей досвніче- 
яих, старших за віком та добрих душею, ава- 
жийіе. що шлях ваш по.чегшиться. Ні. само
му чекати чогось надзвичайною не можна. 
Перш за все, треба докладати власних зу
силь, але, по-щирості. якби не <>>ло Катерини 
Павлівни Мірошниченко чи Марії Олсксан- 
ярівни Реви — «тьоті Марусі», як усі и нази
вають у нас на фермі, я б не змогла перепер- 
шитн чотиритисячний рівень минулого року. 
Вони називають пас. молодих доярок, ероімн 
послідовииііямв. і не звучите, сьогодні як о- 
бов'язаияи. як заклик наполегливої праці.

Торік я злгзгалась з Марією Олексан
дрівною, і зевдяки цьому суперництву 
ми обидві перейшли рубіж чотиритисяч- 
ниць.

їх пр»

V ВИЗНАЧАЛЬНОМУ році я зинлика- 
* па на змагання Катерину Павлівну 

Мірошниченко, кавалера ордена Леніне, 
доярку з великим досвідом. Адже у ми
нулому вона також надоїла на кожну 
корову більш як по 4 тисячі кілограм:» 
молока. Я розумію, що взяла на себе 
велику відповідальність, але тим почес
ніша буде ноша. І головно — ніхто з 
нас не залишиться від такого змагання у 
програші.

Не початку року надої u моїй грумі корі» 
ио.гизнлнсь. Ях пріїсм.чо було усьідом.чюїіати. 
що за.хв.чтюяллись і доярки, і головний зоо
технік колгоспу Григорій Григорович 1ШС11КО. 
Підходив, рот питу най, чи, йувп. яв трапилось 
чого. Причина вся в тому, що ракі’ііе почався 
реател у групі.

Щодня тепер виходить на кожну я моїх хо
рі* по пуду мезоьа. а від окремих надоюю 
по .'<0 кілограмів.

За перші чотири місяці нинішнього 
року вже маю по 1622 кілограми моло
ка на кожну корову.

Ферма у нас племінною зветься не
дарма. Ми ж вирощуємо молодняк і пе
редаємо на відгодівлю телятницям. Се
ред них є чудесні трудівниці. Наталка 
Рогальчук заслужено нагороджена ор
деном Трудового Червоного Прапора, 
приріст ваги у її групі зараз найвищий. 
Є и почесні нагороди, які вручені ко
лективу ферми — грамота Президії 
Верховної Ради УРСР, дипломи головно
го комітету 8ДНГ СРСР, грошові премії, 
автомобіль «Москвичи.

Це й визнання нашої праці, і, 
жаю, віра 
довжувати 
рані з.

Назвали
демо.

на м?’
Банднти почала дв-

ярнкордояниб, зяа-> 

свого життя герой- 
найправильніші слова: « Прикордонник —■

“ ’-та бригада отримає хэ- 
За пропозицією О. В. Гі- 

'■•^«угться польовий стан, як 
фактприоі бригади. Маємо 

!- колгосп дає комбайн і иов- 
СІЛ1»;.цНОГОСЯОАарСЬКОГО швеи- 

ню вчителі 
Павленко, В. І. 
мали екзамен у

• міому вечорі воли одер- 
атестзтом зрілості і посвід- 

-машиніста трілього 
, Т' бути справжніми гіта- 
'’1!к Оправдати високу оцінку 

!ISIlloro району.
в. половкгн, 

іьнвї виробничої брига- 
ької СШ, учень 9 «В»

трудового 
Гумеиний. 
41 десяти-

скажу аідверчв. в свій

а те, що ми 
кращі традиції

я вза- 
будемо лро- 
наїиик вете-

послідозниками — но підве-

брЯГі 
ця к 
клас

Валентина СЛЛВЕТИНСЬКА,
доярка колгоспу «Дружба»,

ПОРУШНИК!*.*!
справа пошукової групи. 

Тепер

«ово-

-;-«7 ЛЯПІС
..... а — бойопд,
в. ЛНДР1ЯНОВ.

Бюлетень прес-бюро «Комсомольской правды»»
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До ЗО річчч У 
визволення .0 І 
Радянської' та 1 
України від 

німецько ФЗШиСІСЬКІГ/

ВЕЛИЧАЛЬНАВИЗВОЛИТЕЛЯМ
Вже тридцять літ... Три 

десятиліття на нашій ук
раїнській землі квітують' 
весни з мирними ранка
ми. І вчорашній воїн-виз- 
волитель виходить на своє 
поле, щоб засіяти його 
зерном добра і щедрості. 
Поряд з нагородами за 
подвиг в бою на грудях 
наших батьків вже світя
ться ордени та дедалі за 
доблесну працю.

Пафос бойової і трудо
вої героїки. Він став чи 
не найвищою окрасою 
свята, яке відбулось 25 і 
26 травня на стадіоні 
Спортклубу «Зірка». Двад
цять тисяч кіровоградціе 
вітали з трибун прослав
лених трудівників міста, 
Героїв Соціалістичної 
Праці І. О. Шиша, О. О. 
Кошурка. Вони передали 
свій наказ робітничій змі
ні — учням профтехучи
лищ, учасникам обласно
го зльоту відмінників. І 
ось вже на правому кри
лі стадіону спалахує во
гонь трудової слави. Його 
запалює делегат XVII з'їз
ду ВЛКСАА учениця ПТУ-4

ФУТБОЛ

„ЗІРКА“—СК ЛУЦЬК—0:0
ф Відбувся перший тур 

кубка України з футболу. Кі
ровоградська «Зірка» на сво
єму полі приймала команду 
спортивного клубу з місія 
Луцька.

Переможці ігор »із кубок 
визначаються за результата
ми двох матчів. Тож Кірово
града! активною грою о на 
наді »«.чаї алнсл забезпечити 
собі більш менш спокійну гру 
в гостях. На перших хвилч-

нах матчу м’яч перебував в 
основному в небезпечній бли
зькості від воріт команди мі« 
ста Луцька. Кіроиоградці дія
ли спокійно, грали широко, 
ннкорнсговуючи фланги. Та 
гості відповідали швидкими 
контратаками, і захисні лінії 
«Зірки» не завжди встигали 
-обеззброїти» форвардів су- 
перинній. На 15-й хвилині 
першого тайму воротпр «Зір
ки* Ясеиюк лише дивом до

тягується до м’яча, що йшов 
у порота. І таких моментів, 
коли воротар господарів де
монстрував всю свою май
стерність, а глядачам дово
дилося похвилюватися — бу
ло кілька.

Нападаючі ж «Зірки» біля 
воріт суперника діяли нері
шуче. зловживаючи передача
ми 1, як правило, втрачали 
м’яч.

Свої стіпп иіровогрздпям 
пе допомогли. 90 хвилин гри 
так і не виявили переможця 
— 0:0. м. сомов.

м. Кіровоград.

Н. Гончарова. А над ста
діоном здіймається веле
тенський прапор — з сер
пом і молотом. З тиші —' 
голос Б. І. Леніна: «Що та
ке Радянська влада?..».

Потім — спогад про 
перший день війни. Голос 
Юрія Левітана. 1 клич ма- 
тері-Вітчизни. На стадіоні 
з’являються молоді воїни. 
Поле стадіону, мов сцена. 
Тут — інсценізація бою. 
Олександр ААатросов за
туляє своїм тілом вогняну 
пащу ворожого дзота...

З такими і переміг наш 
народ. Ось вони проїжд
жають перед трибуна
ми — герої-земляки, ка
валери орденів Слави, 
воїни-ветєрани, які визво
ляли наш край від ворога. 
Прославлені жінки-трудів- 
ниці Кіровограда запалю
ють на честь героїв во
гонь бойової слави.

Яскравою демонстрацією 
молодості; сили, краси- були 
виступи (оцих фізкультурній 
кіо.

А потім па велику Імпрові
зовану сцену вийшли паші 
гості — прославлені митці я 
столиці нашої , Батьківщини. 
І зринула у високості україп-

ського неба російська пісня — 
кіроиоградці слухали могут
ній голос народного артиста 
СРСР. лауреата Ленінської 
премії Олексія Іванова.

З теплими словами про 
солдата-визволителя ви-
.ступила заслужена ар
тистка РРФСР Валентина
Владимирова, 
тов, який у 
«Визволення»

Едуард Ізо- 
кінофільмі 

виконав
роль Олексія Берестова, 
подарував кіровоградцям
пісню «Алёша».

Популярні кінострічки 
«Тихий Дон» і «Піднята
цілина», «Поема про мо
ре» і «Молода гвардія»... 
Ми згадали про них, зу
стрівши на стадіоні заслу
жених артистів РРФСР 
Георгія Юматова, Зінаїду 
Кириенко, народного ар
тиста РРФСР Петра Гле
бова. г

Пісня, монолог героя кіно
фільму, естрадні мініатюри. 
Нова зустріч, оплески з три
бун. На сцені Леокадіп Мас- 
лениікова, Данило Сагал, 
Леонід Кансвськіїй, Володи
мир Дружніков. Муза Креп- 
когорськп, Юрій Дунаев, Зоя

Федорова. Олексій Агансэов, 
Валентина Варламова, Галина 
Савченко.

Заключним акордом «»«та 
були пісні народного артиста 
СРСР композитора В. П. Со- 
лопйова-Седого. На сцену ра
зом' з артистами Кіровоград
ської філармонії вийшов сам 
автор. . •> - .

Програму концерту май- 
стріи мистецтв -вели диктор 
Центрального телебаченні! 
Євген Суслов, артисти Григо
рій Титов, Віктор Бурднга з 
Вікторій Федорова.

Ф

Театралізовані видови
ща на честь 30-річчя виз
волення Радянської Ук
раїни від німецько-фа
шистських загарбників 
відбулися також п Зна
м'янці та Олександрії. На 
концертах столичних мит
ців побуеало більше 50 
тисяч трудівників Кірово- 
градщини.

М. ШЕВЧУК.

Факел бойової слави запа
лили кращі жіики-трудівниці 
Кіровограда.

Фо:о В. КОВПАКА.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05

— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20
— Ноаннн. (М). 9.30 — Кол.
телебачення. «Клуб кіноно- 
дорожей». (М). 
зична програма 
глядачі»». (М). 
пн. (К). 11.15

10.30 — Му- 
«За листами 

П.оО — Нови- 
— Реакційна

• суть ідеології і політики укра
їнського буржуазного націона
лізму. Передача 1. (К). 11.35, 
— Кольорове тек" 
Для дітей. Лялькова постава.- 
(К). 13.20 — «За український 
мільярд 1974 року». (Запо
ріжжя). 15.50 — Для дітей. 
Мультфільм «Казка про доб
рого слона». (К). 18.00 — На 
допомогу абітурієнтам. «Ого- 
бливості павчаиня на механі
ко-математичному фаиультеті 
ЖДУ. (К). 16.15 — «Музична 
естафета юних». (Херсон). 
37.00 —• Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Здрастуй, 
плем’я молоде, незнайоме». 
<М). 18.00 —• Ноаннн. (М).
для дітей. Лялькова вистава. 
(М). 18.30 — «Сьогодні —
День прикордонника». Виступ 
Начальника штабу прикордон
них військ Комітету держав
шої безпеки прн Раді Мініст
рів СРСР генерал-лейтенан
та В. Ф. Лабанова. (М). 18.45 
•— Концерт. (М). 19.15 — «Лю
дина і закон». (М). 10.55 — 
Прем’єра телевізійного бага-

. тоссрійного художнього філь
му «Руїни стріляють». И се
рія. (Му. 21.00 — Програма 
ІЧас». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. «Запрошує 
жонцертна студія*. (М). 23.00 
*- Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
. Ранкова гімнастика. (М). 0.20 

*-* Новини. (М). 9.30 — «Клуб 
жіиоподорожей». (М). 10.30

—* Музична програма «За 
листами наших гляда
чів. (М). 11.35 — Для
дітей. Лялькова вистава. (К).
16.30 — «Цілина: паука і 
практика». (М). 17.00 — «Я 
служу на кордоні». <К). 17.30
— «На головних напрямна-,
п’ятирічки». (Харків). 1S.00 — 
Фільм-ковцерт. (К). 18.30 —
До фестивалю української 
культури в Алтайському 
нраї. (К). 1S.50 — Реклама, 
оголошення. (К). 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.30 — На 
концертах всесоюзного фести
валю 
весна».
ричннй
- «11а 
21.00 —
21.30 -
чина». _____ __ __ , .
«На ланах республіки» 
чіриі новини. (К).

К’бачсиня.ТО 
і пиетава.б.«

(Хеосон).

«Київська 
— «Сати- 
(К). 20.« 

діти!» (К). 
«Час», (М).

мистецтв
(К). 20.25 
об'єктив», 
добраніч, 
Програма . .
О. Островськиіі. «Пу- 
Вистава. В перерві — 

Вс-

СЕРЕДН
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Иовяии. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Вогнище». (М). 10.00 —
Концерт. (Таллін). 10.30 “
«Якість — турбота спільна». 
(М). 11.00 — Повний. (К).
11.15 — «Реакційна суть ідео
логії і політики українського 
буржуазного націоналізму». 
Передача II. (К). 11.30 - Те
лефільм «Монолог про Пуш
кіна». (К). 12.30 — О. Ост- 
ровський. «Пучина». Вистав». 
(К). 16.00 — «Скарби наро
ду». (К). 16.30 — Для дітей. 
Концерт. (Миколаїв). 17.00 — 
Назустріч виборам до Вер
ховної Ради СРСР. «Довір’я». 
Нарис. (Львів). 17.15 — На 
допомогу абітурієнтам «Пора
ди вступникам до факультету

романо-германсьхої філоло
гії КДУ». 17.30 — Програма 
«Вісті». (К). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 -- 
Телефільм. (Кіровоград). 18.25
— «Па контролі — резерви ви
робництва». (Кіровоград). 
18.45 — Назустріч виборем до 
Верховної Ради СРСР. (М). 
19.00 — Творчість народів сві
ту. (М). 19.30 — На запитан
ня телеглядачів відповідає 
член-коресиоіідент All СРСР 
В. Г. Афанасьев. (М). 20.00 — 
Телевізійний багатосерійнії!) 
художній фільм «Руїни стрі
ляють». Ill серія. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— «Документальний екран».
(М). 22.45 — Інтербачення.
Концерт класичної музики. 
(Ленінград). 23.15 — Новини; 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (M). 9.30 — Кольо
рове телебачення. Для нашо
го «Вогника». 10.00 — Кон
церт, (М). 10.40 — «Лани — 
турбота сільська». (М). 11.00— 
Грають баяністи В. Петров і 
В. Грідін. (М). 11.30 — Теле- 
фільм «Монолог про Пушкі
на». (К). 12.20 — О. Остров- 
ський. «Пучина». Вистава. 
(К). 16.30 — «В ефірі - «Мо
лодість». (М), 17.30 — Кольо
рове телебачення. Для шко
лярів. «Концертний зал теле
студії «Орля». (ЛІ). 18.00 — 
«Розповіді про донецьких ме
талургів*. (Донецьк). 18.30 — 
Реклама. оголошення. (KJ. 
19.00 — Кольорове телебачен
ня. Літературно-музичний ве
чір. (К). 20.45 — «На добра
ніч. діти?» (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М), 21.30 — 
«Сільськогосподарський. тиж
день»: (К). 21.45 — Кольоро
ве телебачення. «Земля лю
дей». (К). 22.45 — Вечірні но
вини. (К).

Колектив редакції газеті) «Молодий комунар» глибоко су
мує з приводу смерті члена Спілки журналістів СРСР, заві
дуючого відділом газети «Кіровоградська правда»
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1 висловлює співчуття рідним та близьким похіЛпого,

?) Наша адреса і телефони
Газета виходить' 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316050. ГСП, Кіровогрвд-50, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, Відділу пропаганди. 
відділу листів І масово? роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 06142,

Знам’янський сільськогосподарський технікум
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

па 1974—1976 навчальний рік
Технікум готує бухгалтерів та агроно

мів для сільськогосподарських підпри
ємств. Крім основної професії випускни
кам агрономічного відділу присвоюється 
спеціальність водія-аматора.

На стаціонарне відділення па перший 
курс бухгалтерського відділу (строк на
вчання 2 роки 10 місяців) приймаються 
особи з освітою за 8—9 класів; на дру
гий курс бухгалтерського і агрономічно
го (строк навчання 2 роки 6 місяців) 
приймаються особи після 10 класів се
редньої школи.

Па заочне відділення па третій курс 
бухгалтерського обліку (строк навчання
2 роки) приймаються особи з освітою за 
10—11 класів.

Вступні екзамени: на базі восьмиріч
ної школи — з української мови (дик
тант), математики (усно); на базі се
редньої школи па бухгалтерське відді
лення — з української мови і літера
тури (твір), математики (усно); на аг
рономічне відділення — з української 
мови і літератури (твір), з хімії (усно),

Без екзаменів приймаються особи, які 
закінчили восьмирічну школу з похваль
ними грамотами (відмінники) та серед
ню школу з золотою або срібною меда
лями, випускники середніх професійно- 
технічних училищ, що одержали дипло
ми з відзнакою, а також офіцери, пра
порщики і мічмани Збройних Сііл СРСР 
протягом двох років після звільнення їх 
в запас.

Поза конкурсом при одержанні пози
тивних оцінок па екзаменах зараховую
ться:

На стаціонарне відділення: направле
ні па навчання підприємствами і орга
нізаціями вступники, що мають стаж 
практичної роботи не менше двох, років..
3 також військовослужбовці, звільнені 
від служби (протягом двох років після 
звільнення),

На заочне відділення: учасники Вели
кої Вітчизняної війни, направлені у від
повідності з Постановою ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР від 3 вересня 1966 
року; вступники, шо мають стаж прак
тичної роботи за обраною в учбово
му закладі (або спорідненою їй) спеці
альністю не менше двох років.

Прийом заяв: на базі 8, 9 класів — до 
ЗІ липня 1974 року, на базі середньої 
школи па стаціонарний відділ — до 14 
серпня, на заочний відділ — до 10 серп
ня 1974 року.

До заяви потрібно додати: документ 
про освіту (в оригіналі); медичну довід
ку за формою № 286; чотири фотокарт
ки (без головного убору) розміром 3X4 
см. Свідоцтво про народження або пас
порт, військовий квиток або приписне 
свідоцтво подаються особисто. Направ
лення за встановленою формою. Вступ
ники із стажем практичної роботи не 
менше двох років до заяви додають ви
лиску з трудової або колгоспної книж
ки. завірену керівником підприємства.

Вступні екзамени: на базі восьмиріч
ної школи з 1 но 20 серпня, на базі сс-. 
редньої школи — з 15 по 20 серпня МіМ 
року.

Початок навчання з І вересня 1974 
року.

Для вступників організовуються кур
си по підготовці до вступних екзаменів.

Зараховані на стаціонарне відділення 
учні забезпечуються стипендією і гурто
житком па загальних підставах.

При технікумі є їдальня, кінозал, 
спортзал.

Адреса технікуму: п/в Шамівкі» Зна- 
м’янського району Кіровоградської об
ласті. Проїзд від станції Знам’янка ав
тобусом, відстань 10 кілометрів.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, I. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Диміирова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.

Івдекс Єї 197. зам. № 13226. Тираж 59 700.

Вдень 28 травня на території області і в місті Кі
ровограді передбачається хмарна з проясненнями по
года, місцями короткочасний дощ, по місту невеликий 
дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 10—14 
метрів на секунду. Температура повітря по області 
13—18, по місту 14—16 градусів.
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