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РАДЯНСЬКІ ЕКІПАЖІ
В КОСМОСІ Повідомлення

Т А PC
11 ЖОВТНЯ

Сьогодні о 14 годині 10 хвилин моі.кии><.ького часу 9 
Радянському Союзі стартувала ракета-носій з косміч« 
ним кораблем «Союз-6». О 14 годині 19 хвилин кора
бель «Союз-6» з високою точністю виведено на розра
хункову орбіту супутника Землі.

Космічний корабель «Союз-6» пілотує підполковник 
ШОНІН Георгій Степанович, борт-інженер корабля — 
кандидат технічних наук КУБАСОВ Валерій Микола
йович.

(Закінчення на 2-й стор.).

25 РОКІВ ТОМУ РАДЯНСЬКА АРМІЯ ЗАВЕРШИЛА ВИЗВОЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ
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інший лист. З іншого

брат Віктор Акнмовнч Кояча-

Мал. В. ОСТАПЕНКА.

КВІТУЄ РІДНИЙ КРАЙ

людей. Пам’ять про них

далекого Уралу сестра танкіс- 
1944 році у вашій Кіровоград-

19 ГРУДНЯ 1943 року під Вітебськом молодшо
го брата Германа. 18 березня одержали похо
ронну про Віктора (похований північніше, 1 

Поправки). Він загинув 5
ронну про Віктора 
кілометри від села 
січня 1944 року.

Скільки загинуло 
не вмре ніколи.

К. СУХАНОВА».
Поряд лежить

краю. З нашого, кіровоградського краю. 
Писала його свого часу Марія Андріївна 
Голишко із села Головківки Олександ
рійського району.

«Я хочу поздоровити зі святом і иобажатн 
найкращих успіхів у житті колишньому воїно
ві Вітчизняної війни Бокову Олексію Степа
новичу... Справа в тому, що Боков Олексій в 
1913 році у важкий для Вітчизни час був вої
ном і бився з ворогом, був тяжко поранений 
під нашим селом. Цс було в жовтні місяці... 
Я підібрала його і виходжувала півтора міся
ці, оскільки нашим частинам довелося тим
часово відступити. Хоч то буй тяжкий для ньо
го і для пас час в оточенні окупантів, він ви
жив до повного звільнення нашої місцевості... 
З рік у пас з ним був зв’язок. потім пере
рвався. І ось зараз я живу сама, в похилому 
віці, згадую важкі часи і одноразово зга
дую Олексія. Був він для мене, як син, ось і 
хочу його поздоровити, але як ие зробити без 
адреси — по знаю...»

Два листи... Сестра на далекому Уралі про- 
'г_:_ _ _____ J фронтову дорогу,

давала сестр.шс сердечне напуття перед боя
ми за Україну. А тут, на пропахлій порохом 
кіровоградській землі, жінка-мати дала напи
тися води зраненому, непритомному бійцеві, 
пригорнула, зігріла серцем чужого сина, що 
став... її сином. Клала подорожник до ран, 
шукала теплого молока для воїна...

Гнівом кипіло серце кожної радянсь
кої людини, кликало до переможної 
борні з фашистськими загарбниками, за 
звільнення української землі. Сотні і 
тисячі радянських воїніз здобули не
меркнучу славу ратної справи на полях 
запеклих битв. Сьогодні ми схиляємо 
голови біля сотень і тисяч обелісків на 
могилах іероїв, що поклали життя своє 
на страждальній землі України.

Молодь Кіровоградщини, складаючи 
сьогодні шану визволителям, їх без
смертному подвигові, дає клятву не по
шкодувати сил, юної енергії для здійс
нення ленінських планів перетворення 
життя. Здійснення мрій отих стомлених 
бійців, які на перепочинках між боями 
говорили про післявоєнне майбутнє — 
про сади і палаци-школи, про найно
віші машини і небачені витвори мис
тецтва, про золоті ниви і щасливу по
смішку матері І дитяти.

Творчою працею, кипучими буднями 
зустрічає молода зміна наступний Ле
нінський ювілей — ювілей Ілліча, який 
навчив нас любити і ненавидіти, битись 
за свободу і незалежність Вітчизни, як 
бився радянський народ, звільняючи 
чверть століття тому Радянську Україну.

«За Радянську Україну!». Ці слова 
пролунали востаннє в атаках червоних 
бійців двадцять п’ять літ тому, коли 
огидний фашистський чобіт був викину
тий із землі української, коли вона вся, 
щаслива своєю свободою, вдячна наро- 
дам-братам своїм за те, що не пошкоду
вали ні сил, ні крові своєї за для звіль- ^ІМ|,и
нення сплюндрованих сіл і міст, безмеж- воджала брата в нелегку 
них її просторів. Більше року безстраш
ний заклик «За Радянську Україну!» жив 
у серцях, кликав на подвиг, до помсти 
над ворогом, кликав в окопах і на пере
правах, в атаках, танкових походах і по
ходах народних месників, у повітряних 
боях, при штурмах червоних моряків.

Перед нами лист на п’яти аркушах по
штового паперу з міста Очера, Пермсь
кої області:

«Паше вам з 
та; загиблого в 
ській області.

Мій старший 
нов працював на одному з уральських заво
дів техніком. На Вітчизняну війну був мобі
лізований у травні 1943 року і направлений У 
танкову школу... Довелось йому знову вчити
ся, здобувати військову спеціальність танкіста.

Вітчизняну війну наш народ назвав війною 
народною, війною священною. Про це бага
тонаціональне братерство писав мені Віктор 
на далекий від війни Казахстан, де я жила в 
евакуації.

«...Моє навчання, приміщення училища зали
шилось далеко позаду. Навчання закінчив 
добре. Присвоєно звання сержанта, і на пого
ни нашиті три стрічечки.

На шляху слідування -— розорені села, спа
лені пожарищем війни хати... Наш екіпаж — 
хлопці хороші, чотирьох національностей: бі
лорус, українець, казах І я — росіянин. Здру
жилися міцно, адже битися доведеться разом. 
Я часто готую для всіх їжу, все у нас ра
зом...

Поїзд рушив, писати стало гірше.
Не забувай свого старшого брата. Пиши, 

листи для нас, солдат, — свято.
„ Віктор».

с’а,п 1911 Рік. Для вашої мами, для на
шої сім’ї він почався важкими вістями. У 
січні райвійськкомат повідомив про зигибель

шилось далеко позаду. Навчання

нн нашиті три стрічечки.

І

НОВЕ ЩОДЕННО
Моїм ровесникам, людям 

старших за віком, тим. хто ба
чив розруху війни, особливо 
радісно усвідомлювати сьо
годні: Кіровоградщнна став 
новою, невпізнанною. Час со
лом’яних ‘ стріх відходить У 
минуле. Елегантність, сучас
не оформлення характерні 
для висотних будинків, які 
піднімаються в Кіровограді. 
Великі зміни стануться і в 
недалекому майбутньому.

В (ipoMiUjiodui «оні облас
ного центру буде закінченні! 
комплекс ливарних цехів. Не
далеко звідси 
ний великий 
авторучок. А 
го саду, на 
спортсменам, 
вий стадіон, 
сейн, зимові спортивні зали, 
готелі. Цінителі мистецтва, 
безперечно, будуть раді, коли

буде побудова- 
здвод кулькових 
в районі місько- 
радість пашим 
з’явиться но- 
плавальннй ба-

біля парку Імені Леніна ви
росте новин театр на 1200 
місць, який проектується за
раз. Легкий, витончений 
стиль відзначить і новобудів
лю Кіровоградського аеровок
залу. Повністю реконструюєть
ся вулиця Я. Томпа. В майбут
ньому жителі міста побачать 
там 9—13-поверхові будинки, 
які прикрашатимуть місто. 
Завершений проект нового 
торгового комплексу в центрі 
Кіровограда.

У С.вітловодську ЯКИЙ ВІДО-

(Закінчення на 2-й стор.).



2 стор. '»Молодий комунар** 14 жовтня 1999 року ——

РАДЯНСЬКІ
ЕКІПАЖІ
В КОСМОСІ

Повідомлення 1АРС
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

Екіпаж корабля мас виконати широку програму нау
ково-технічних досліджень і експериментів, у тому 
числі:

комплексну перевірку і випробування бортових сис
тем та удосконаленої конструкції ракетно-космічного 
комплексу «Союз»;

дальше опрацювання систем ручного керування, орі
єнтації та стабілізації корабля при складних режимах 
польоту і перевірку автономних засобів навігації;

проведення великого обсягу наукових спостережень 
і фотографування геолого-географічних об’єктів Зем
лі, а також дослідження її атмосфери з метою опра
цювання методики використання одержаних даних У 
народному господарстві;

наукові дослідження фізичних характеристик навколо
земного космічного просіору;

проведення медико-біологічних досліджень по ви
вченню впливу факторів космічного польоту на люд
ський організм.

У ході польоту на кораблі «Союз-6» проводитимуться 
також випробування з допомогою унікальної техноло
гічної апаратури різних способів зварювання металів в 
умовах глибокого вакууму І невагомості.

З екіпажем підтримується стійкий радіо- і телевізій
ний зв’язок.

Командир корабля товариш Шонін Георгій Степано
вич доповів, що самопочуття екіпажу добре. В кабіні 
космонавтів і орбітальному відсіку підтримуються нор
мальні умови. Тиск, температура та вологість І газовий 
склад атмосфери відповідають земним.

Космонавти товариші Шонін і Кубасов розпочали 
виконання наміченої програми польоту.

12 ЖОВТНЯ
Продовжуючи намічену програму науково-технічних 

досліджень та експериментів кораблів «Союз», 12 жовт
ня о 13 годині 45 хвилин проведено запуск другого кос
мічного корабля — «Союз-7». Ділянку виведення на 
орбіту пройдено нормально.

Екіпаж космічного корабля: командир підполковник 
ФіЛІПЧЕНКО Анатолій Васильович, борт-інженер ВОЛ
КОВ Владислав Миколайович, інженер-дослідник під
полковник ГОРБАТКО Віктор Васильович.

Завданнями корабля «Союз-7» є проведення ряду на
уково-технічних експериментів і досліджень у навколо
земному космічному просторі.

І
 Екіпажі кораблів «Союз-6» і «Союз-7» встановили між 

собою надійний двосторонній радіозв’язок.

Всі космонавти почувають себе добре.
Екіпажі виконують намічені програми польоту.

(TAPCJ.

ВЕРШИВСЯ ПОДВИГ
О ЧОРА, сьогодні, завтра. Для нас, 
° молодих, ці поняття мало різнять

ся між собою. Вчора — це радісне ди
тинство. Сьогодні — повнота щастя від 
того, що маєш вірних друзів, працюєш 
чи здобуваєш любиму професію. Зав
тра — це твій полудень знову ж у 
щасті і достатку.

Рани і цвіт 
Веселівки

ПОЕЗІЯ ФАКТУ
Мова статистиків — мова 

цифр. Тому мені хотілося б 
навести тільки кілька порів
нянь, щоб молодий сучасник 
зрозумів «кроки саженні» на 
звільненій нашій землі.

Майже вщент розорене гос
подарство — такою предстала 
Кіровоградщнна перед очима 
визволителів в 1944 ропі. Ге
роїчна праця радянських лю
дей невпізнанно змінила иаш 
край

Врожайність зернових (з ку
курудзою) з одного гектара в 
1968 році порівняно з 1947 ро
ком зросла на 5,1 центнера, 
цукрових буряків — на 57, со
няшника па 6 центперів.

В 1945 році загальна по

тужність тракторів, зайнятих 
в сільському господарстві, ста
новила 50,9 тисячі кінських сил, 
а па поча-ок нинішнього ро
ку — 425,3 тисячі.

Загальна площа новозбудо- 
ваного житла в 1946 році ста
новила 50,1 тисячі квадратних 
метрів, в 1307 — 155,8 тисячі 
квадратних метрів.

В минулому році обсяг това
рообороту зріс проти 1965 року 
в порівняльних цінах на 20,7 
процента і складав 558 мільйо
нів 520 тисяч карбованців.

Г. ГЕТМАНЕНКО, 
заступник начальника 
Облстатуправління.

Нас визволяли російські брати
Танки з’явилися несподівано. Саме так завжди 

І діяли гвардійці 5-ї танкової армії, якою коман
дував Павло Олексійович Ротмістров. і саме во
ни, танкісти 5-ої гвардійської, відіграли особли
во важливу роль у розгромі німецько-фашистсько
го угруповання під Корсунь-Шсвчснківськнм.

їхня слава почалася під стінами Сталінграда, 
перекотилась через Дніпро і піснями шугала да
леко попереду. ) цей бій, бій одного дня, 18 жовт
ня 1943 року, лише рядок з безсмертної пісні...

У селі, віддаленому від передової, танки вчини
ли небувалу паніку.

— Русішеи панцери! Панцери! — з жахом від
ступали ті, хто що вірне у несхитність «Східного 

*‘°згУб-теністю ворогів скористалися івар- 
дійці. Екіпажі ринулись вулицями, намагаючись 
замкнути виходи із Зеленого.

Танк лейтенанта Дупаєва впевнено простував 
захаращеною фашистськими машинами вузькою 
вулицею.

Раптом сильний удар. Танк здригнувся. «З 
протитанкової б’ють!» — доповів механік-водій. 
Вийшла з ладу рація.

А для людей літніх, кому за п’ятде
сят чи шістдесят, вчора — це і буремні 
роки революції, і перші п’ятирічки, і 
двобій з фашизмом, 1 напруження в ро
ки відбудови зруйнованого війною гос
подарства. 1 хоч роки притуплюють 
біль втрат, радують приємними зміна
ми, та не в силі стерти з пам’яті люд
ської спогаз про те важко і героїчне 
минуле.

Дем’ян Макарович Маленко теж па
м’ятає ту всю минувшину. Вийде ото 
На подвір’я, підійде до паркану, погля
не на нову вулицю своєї Веселівки, 
І вся та минувшина проростає в пам'я
ті і радістю, і біллю.

Погляне вправо Дем’пп .Макарович — 
шепочуть листом деревця біля нового 
Будинку культури, біля добротного, 
дитячого садка. Зелене вбрання вулиці 
глушить звуки, і все ж чутно, як ви
дзвонюють ксльми. То будівельники за
кінчують споруджувати побутовий ком
бінат. Ще тиждень — два і там розміс
тяться швейна I шевська майстериі, пе
рукарня. готель.

А далі за комбінатом чутно голоси. 
То, напевне, механізатори до їдальні 
ідуть. Л ген далі, на пагорбі, бовваніє 
тваринницьке містечко. Всі приміщен
ня добротні, типові, під шифером. Для 
тваринників — профілакторій, будинок 
тваринника. Ще трохи далі — механі
заторів бригада.

«Як організували комуну «Незамож
ник», — згадує Дем’ян Макарович, — 
то на 15 сімей, що ввійшли до неї. бу
ли віл та коняка, і віз на цю «пару», 
Л якщо оту всю механізацію зараз 
перерахувати на кінські сили, то на 
кожного з односельчан по кілька де
сятків отих сил припаде».

ПОГЛЯНЕ прямо перед собою Де- 
11 м’яв Макарович — обеліск здій

нявся в небо. Обеліск ного ровесни
кам — односельчанам і його синам, що 
не дожили до світлого дня Перемоги. 

Праворуч, біля саду, на п’єдесталі 
завмер солдат. Чатує спокій рядового 
Махмуда Каранжалова і молодшого 
лейтенанта Трубникова Олексія Пав
ловича, рядових Миколи Тихоновича 
Литвина, Саміджана Саднкова, Дмитра 
Абрамовича Аидрющенка, Павла Во
лодимировича Усова... В січні 1944-го 
полягли солдати. Полягли за Веселів- 
ку, щоб веселівкою вона дійсно була.

«Миколі Литвину тоді йшов лише 
двадцятий. — думав старий. — пін був 
навіть молодший за нашого Павла»,

Тре кулаком очі та й каже до дружи
ли: «Ти бачиш, вітер різнув».

А під Будинку культури вже музи
ку чути. То комсомольці на репетицію 
збираються. Люба Прит. Коля Мелен- 
чух, Ніна Прит... Гарні хлопці і дівча- 
га. І ие тільки своєю степовою кра
сою. Он Коля Жсмеиюк у свої двад
цять сім вже відав всією технікою в 
колгоспі, механіком призначили. Ан
дрій Лісовснко. Навряд чи кращого 
механізатора відшукаєте. Виробіток на 
трактор — чи не нийпніціїй у колгоспі, 
хоч роками і молодий.

Зорить на вулицю Дем’ян Макаро
вич. Йдуть молоді — шанобливо ві
таються, йдуть літні — завертають до 
паркану, руку тиснуть. Погомонять тро
хи про справи артільні — І далі.

Тут І ми з Миколою Меленчуком, сек
ретарем комсомольської організації 
колгоспу, нагодились. Дем’ян Макаро
вич Маленко, старий більшовик, пер
ший голова колгоспу в селі, запрошує 
до оселі.

— Про село, про комсомольців, ка
жете розповіспі? — перепитує.

— Є 1 в нас комсомольці, — нажо 
його дружина Софія Ннкнфорівіїа і 
змахує сльозу.

З фотографії на стіні на нас пильно 
дивиться симпатичний юнак у формі 
льотчика Червоної Армії. То — Павло, 
молодший лейтенант Павло Маленко, 
В 1913 році загинув в одному з повіт
ряних боїв. Поряд — портрет Бориса. 
У п’ятнадцять його розстріляли фа
шисти. За зв’язок з партизанами.

— Є в нас комсомольці. — знову, на 
Цей раз тихо-тихо, просто до себе, ка
же мати.,.
Т АК, САМЕ Є, а не були. Є п па*
1 шнх серцях, в нашій пам’яті, в 

справах наших.
— От ти вже й розплакалася, — не

мов сердито і в той же час з «коюсь 
теплотою заспокоює стареньку Дем’ян 
Макарович, а потім вже з нами почи
нає бесідувати.

— Після війни що тут було? Руїни. 
Все оце, що ви бачили в селі — і гос
подарські приміщення, і будинки кол
госпників, — все це збудовано в піс
лявоєнні роки. Там он, бачили, друга 
нова вулиця виростає. То колгосп спо
руджує будинки за свій кошт. Типові, 
зручні. Приїхав місяців зо три тому 
молодий спеціаліст Михайло Гребін
ний, механік по трудомістких проце
сах на фермі. — і будь ласка, одержуй 
квартиру.

Росте колгосп, міцніє. На фермах 
вже доїльні установки «Імпульс» вста
новили Для городів зрошувальну си
стему збудували...

Вчора, сьогодні, завтра...
— Для нас, молодих, — каже Мико

ла Меленчук, — ці поияття мало різ
няться між собою. До кожного З ТИХ 
ДВІв синонім один — щастя. Але вчо
ра — це й молодість і подвиги наших 
батьків. Значить цс 1 наша біографія. 
Біографія зростання і подвигів, яку 
дописуємо в трудових буднях.

в. цвях, 
спецкор «Молодого кому
нара».

с. Веселівка
Кіровоградського району.

На фото: вулиця села, де кипів ме
тал, де бився радянський боєць.

Фото В. КОВПАКА.

НОВЕ
ЩОДЕННО

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

мий своєю чистотою, на ліпо
му березі Дніпра виростуть 
гігантські корпуси заводу, 
залізобетонних конст р у к- 
Цій. Розширяється база відпо
чинку в цьому гарному місті.

Фабрика по виробництву ді
аграмного паперу, до речі, 
Друга в країні, стане окрасою 
Олександрії, Цс буде веле
тенська витримана в сучас
ному стилі, будівля.

В зв’язку з переходом за-

лізничної станції Знам’янка 
на електричну тягу, в місті 
буде перебудований цілий 
ряд промислових підприємств.

Зрозуміло, це ще далеко 
не повна картина перспектив 
нашої області. В кожному 
райцентрі, в селах зводяться 
багатоповерхові житлові бу
динки. На територію області 
скоро поступить газ. Тепер не 
знайти куточка, де б люди не 
мали слекірнчного освітлення.

Кожен день, місяць, рік песо 
нам радість новизни і зрос* 
тання. 1 це рукотворний па-> 
м’ятннк тим, хто не шкоду
вав життя заради свободи ук« 
раїнського радянського на
роду.

В. ДНІСІМОВ, 
начальник обласного 
відділу в справах Судів* 
ііицтва і архітектури. (

Зрозуміло, що значить залишитися піл 
час бою без зв'язку.

Комсомольці вирішили атакувати. Вмі
ло маневруючи, танк обійшов хатину і 
вчавив у землю протитанкову гармату, по
тім знищив підводу зі снарядами.

Машину знову струснуло, коли вона ді
йшла до перехрестя доріг. Механік-водій 
видивився замасковану в кущах самохід
ку. Башта розвернулася в бік кущів. Од
ного снаряда було достатньо, щоб само
хідка замовкла.

1 знову тиша. З усіх сторін до машини 
поповзом кинулись ворожі автоматники, та 
так і залишились перед танком. Екіпаж 
беріг патрони. Постріли були влучними.

Після кількох невдалих спроб зупинити 
наших воїнів фашисти вирішили «викури
ти» танкістів. Викотивши гармату, во
ни відкрили вогонь по танку прямо в

лоб. Кількома снарядами пробито бак. Полум’я 
поповзло но машині.

Та знову в танку звучить: «В агаку!»
1 ось уже вулицями Зеленого на великій швид

кості мчить «Т-34», поливаючи свинцем фашистів. 
За ним тягнеться довгим шлейфом дим.

Добре розуміли фашисти, на шо пішли «боже
вільні руси».

1 кінець настав: палаючий танк врізався в ко
лону відступаючого противника...

Жайвороном злетів у небо рядок пісні, злився 
воєдино у високості з іншими рядками, став 
безсмерток) піснею мужності і слави...

Це сталося 18 жовтня 1943 року п селі Зеленому 
Петріпського району. Екіпаж лейтенанта Дупаєва 
знпщнв у цьому бою танк, 15 транспортних ма
шин і 146 солдатів і офіцеріп ворога.

ім’я лейтенанта Дупаєва висічено па меморіаль
ній плиті перед школою. Іван Васильович вічно 
житиме п піонерській дружині школи, де кожен 
знає біографію двадцятилітнього юнака з Калінін- 
ської області.

Але ж лейтенкпт Дунпєв командував скіпажсмі 
Хто ж вони, його вогненні побратими?

Два роки тому Архів Міністерства Оборони 
СРСР підказав прізвище командира башти, мо
лодого сержанта Леонова Михайла Олексійовича, 
уродженця є. Романівни Тонкінського району Ке
меровської області.

І ось зовсім нещодавно стали відомими ще два 
імені. Ось вони: Безсоноп Олександр Андрійович. 
Стрілець-радист. Народився у 1923 ропі в с. Оси- 
иівці Оханського району Пермської області. В 
армії з 1941 року. З 19І2 року — член ВЛКСМ. 
Грамота Президії Верховної Ради Союзу РСР про 
присвоєння звання Героя Радянського Союзу ком
сомольцю Безсонову зберігається н Пермському 
обласному краєзнавчому музеї.

Сисолетін Михайло Іванович. Механік-водій. На
родився 1918 року в с. Аііікіно Куднмкарського 
району Комі-Перм’яцького національного округу, 
В армії з 1938 року, На фронті став комуністом.

Всі четверо загинули 18 жовтня 1943 року. У 
кожного в нагородному листі рукою штабістів 
проставлено: «Згорів у танку». І дата. Всім чоти
рьом посмертно присвоєно звання Героя Радян
ського Союзу. Трьом — одним Указом: від 10 бе
резня 1914 року, її М. О. Леонову — Указом від 
ІЗ березня того ж року.

Живуть із нами вічно двадцятилітні. 1 про віч
ність їхнього життя —■ наша турбота, покоління, 
народженого в 40—50-х роках. Заради того, 

щоб НС тільки на фото 
батьків своїх знало 
покоління, народжено 
и шістдесятих роках.

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
зав. лекторською групою обкому 
ЛКСМУ.

Нз фото: Михайло СИСОЛЕТІН 
сандр БЕЗСОНОВ, (вгорі) і Олен«
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Генерал-полковник ї, С. Конев, генерал-лсйтенапг 
Оа спостережному пункті.

... Вечоріло. Натомлене березневе 
сонце, велике й багряне, повисло над 
холодним обрієм. Хмари, оповиті ве
чірнім серпанком, ніби зупинилися. 
Навколо тиша. А не це лише хвилина 
перепочинку. Ми, жменька партизанів; 
притиснуті з усіх боків до невеликого 
яру, відбиваємося з останніх сил.

Всього кілька днів, як наше з’єднан
ня перейшло через Дніпро і пішло в 
глиб Кіровоградщини. Щоденні бої. 
Кожного дня недораховуємось своїх 
друзів, з котрими вийшли в степовий 
рейд із Хінельських лісів.

... Вночі багатокілометрові марші— 
хочемо відірватися від противника, а 
вдень не встигнеш зупинитись па при
вал, як пащупує ьорог, знову почи
нається виснажливий бій. Не вистачає 
продуктів для партизанів, кормів — 
для коней.

Особливо важко пораненим. Нерівні 
дороги, па підводах трясе до болю. 
Але допомогти ми їм не можемо, а 
залишити в селі — значить віддати па 
поталу ворогам.

Ось і сьогодні. Тіль
ки-но зупинилися піс
ля виснажливого мар
шу в селі Шляховому, 
як з’явився німецький 
розвідник, «костиль», 
як прозвали його пар
тизани. Повільно круж
ляючи, ніби коршуп, 
що видивляється здо
бич, він обстрілює ха
ти. Облетівши кілька
разів село, витративши запас патронів, 
літак зникає. Ми було заспокоїлися. 
Але даремно. Рідкий лісок, де розта. 
шуь’ався обоз з боєприпасами і пора- 

, пеними, — погане укриття.

останній диск в кулеметі, стріляє ко
роткими чергами.

А ворог, ніби розуміючи це, стро
чить безладно з усіх боків. Важко 
стогнуть ворожі гармати, з клекотом 
летять снаряди, плюхаються десь по
заду нас і глухо розриваються. З про
тивним дзижчанням пролітають міпн, 
розривні кулі зрізають гілки дерев.

— Залякати хочуть, — зауважує 
хтось поряд зі мною. — Бач, який 
тарарам підняли. Ми лякані.

Лежимо на краю яру. А десь там, 
внизу, на самому дні, обоз з поране
ними. Навколо — ь'ороги. Безперестан
ку бомбардують літаки. В кількох міс
цях загорілися хати. В селі галас і 
шум: плачуть жінки, діти. Але допо
могти поки не можемо.

Раптом почувся гуркіт моторів. Ми 
насторожилися. Звуки неслися знизу, 
з яру. Туди було послано один із 
взводів. Зв’язковий повідомив, що па 
обоз з пораиепими напали ворожі тан
ки, що лейтенант Байдін зібрав всіх, 
хто ще міг оборонятися. На допомогу 
послали ще один взь’од. Але сили були 
нерівні. Почувся вибух: це підбили ні
мецький танк. Але німці висадили там 
десант. Кинути всі сили туди не мож
на: помітно посилився вогонь і на на
шому фланзі.

А сонце, як на зло, так повільно 
сповзає на край землі. Як тягнеться 
час! Скоріше б настала рятівна тем-. 
рява.

Раптом по ланцюгу передали наказ 
приготуватися до атаки. Аж ось і сиг
нал. Невидима пружина виштовхує з 
окопів і нестримно несе вперед. Не по

мічаю, як опинився по
ряд з Володею Рогапо- 
вим. Стиснувши зуби, з 
палаючими очима, нічо
го не помічаючи, біжить 
він разом з усіма. Але 
раптом, ніби спіткнув
шись, падає. Кулемет 
летить убік. Хтось його 
підхоплює і біжить да
лі. Допомогати Володі 
вже не треба — куля

пробила голову.
— Ур-а-а-а! — гримить у надвечір’ї.
Ніхто не помічає ні куль, що 

свистять навколо, ні розривів мін. В 
Нестримному пориві всі мчать на во-

МІСТО звільняв 
узбек Нурматов
25 років тому, 14 жовтня 

небо Києва освітили тися
чі ракет, пролунали арти
лерійські залпи на честь 
повного визволення ук
раїнської землі військами 
Радянської Армії. Україн
ський народ назавжди по
збувся фашистського яр
ма.

В битві за визволення 
Радянської України в час
тинах радянських військ і 
партизанських загонах 
брали участь воїни ба
гатьох національностей 
нашої Батьківщини. Тися
чі і тисячі синів російсь
кого, українського, біло
руського, казахського, уз
бецького, грузинського й 
інших народів громили 
німецько - фашистсь к и х 
загарбників на українській 
землі. Тільки в наступаль
них боях за Кіровоград- 
щину, у військових части
нах були сини понад ЗО 
народів-братів.

За доблесть і мужність, 
проявлені у вересні 
жовтні 1943 року під 
форсування Дніпра і 
хвату плацдарму на 
льниці Дереївка — 
цеволівка Онуфріівського 
району близько 4 тисяч 
воїнів 37-ї армії було на
городжено орденами і 
медалями СРСР, а 218 — 
удостоєно високого зван
ня Героя Радянського 
Союзу, серед яких були 
представники багатьох на
родів нашої країни.

Бойові дії за Кіровоград 
багаті героїчними подви
гами наших солдатів, сер
жантів і офіцерів. Тисячі 
воїнів нагороджені орде
нами і медалями, а кому
ніст білорус капітан М. П. 
Котловець, росіянин ком
сомолець лейтенант І. О. 
Антипін, росіянин лейте
нант Н. 1. Глотов, росіянин 
комуніст лейтенант В. І. 
Акімов, комсомолець ук
раїнець сержант Н. Я. Ах- 
рименко, татарин сер
жант Б. Г. Габдурахманов, 
росіянин старшина І. Г. 
Шабанов, татарин кому-

час 
за- 
ДІ- 
Ку.

ніст сержант Закір 
морданов удостоєні Героя 
Радянського Союзу.

В боях за визволення 
Кіровограда брали участь 
і воїни середньоазіатсь
ких і закавказьких націо
нальностей. В 409-й Кіро
воградській стрілецькій 
дивізії, яка була сформо
вана в роки війни у Вір
менії, майже половина 
особового складу були 
вірмени. Тільки в 50-й Кі
ровоградській стрілець
кій дивізії в ході наступу 
на місто йшли в бій: гру
зинів — 21, вірменів — 
25, азербайджанців — 

11, аджарців — 3, абхаз
ців — 5, курдів — 2, турк
менів — 7, таджиків — 28, 
узбеків — 32, киргизів — 
18, казахів — 60. Вони ви
явили стійкість і відвагу в 
боротьбі з ворогом.

Солдат-узбек Нурматов 
Парда у вуличних боях за 
Кіровоград був у перших 
шеренгах наступаючих 
підрозділів. На східній 
околиці міста просуванню 
вперед 2-ї стрілецької ро
ти 359 полку, перешкод-

Шай

шов будинок і увірвався 
■ нього з тилової сторони 
і в рукопашному бою зни
щив 14 ворогів. За 
подвиг Нурматов був 
городжений медаллю 
відвагу».

Вірменин комуніст 
мандир гармати сержант 
А. П. Мірзабекян на схід
ній околиці Кіровограда 
з відкритої вогневої по
зиції із своєї гармати зни
щив 3 танки і 2 бронема
шини противника. Гітлерів
ська контратака була від
бита і гвардійці просуну
лись до центру міста. За 
цей подвиг Мірзабекян 
був нагороджений орде
ном «Слави II ступеня».

Казах комуніст сержант 
А. К. Нургалієв своїм від
діленням першим увір
вався на східну околицю 
міста. Він особисто зни
щив кулемет і 5 гітлерів
ців. За це був нагородже
ний орденом «Слави НІ 
ступеня».

Солдат таджик Ход- 
жаєв Халім у вуличному 
бою за Кіровоград зни
щив 10 гітлерівців, за що 
був нагороджений орде
ном «Слави II ступеня».

Таких героїчних подви
гів воїнів-братів у боях 
за визволення Кіровогра
да і всієї області було ти-

цей 
на- 
«За

ко-

місацін

жав ворожий снайпер. В 
цій обстановці Нурматов 
влучним вогнем із гвин
тівки знищив гітлерівця. 
В одному будинку засіли 
фашисти і сильним авто
матним і кулеметним вог
нем затримували насту
паючих. Разом з іншими 
воїнами, росіянами і укра
їнцями, Нурматов обій-

час тільки в
2-го і 3-го

сячі. За цей 
шести арміях 
Українського фронтів, які 
звільняли наш край, 412 
воїнів було удостоєно ви
сокого звання Героя Ра
дянського Союзу.

!. АРТЕМЕНКО, 
викладач Кіровоград
ського педінституту.

■амммммммвмнзмвмшашмммамаммечі КВІТУЄ РІДНИЙ КРАЙ

ІІс минуло іі години, як з’явились 
німецькі бомбардувальники, а за се
лом почулося гудіння машин з воро
жою піхотою. Моторошно засвистіли 
бомби, затріщали кулемети й автома
ти. Почався нерівний бій.

Ніхто не згадував про їжу, хоча за 
цілий день не було й крихти в роті. 
Мені немає часу навідатись до друга, 
Євгенія Байдїна, пораненого напере
додні. Правда, я був у нього вранці. 
Він почував себе бадьоро, хоча рани її 
серйозні. З ним ми пройшли не одну 
тисячу кілометрів по українській зем
лі. Спали під однією шинелею, їли з 
одного котелка. І ось нема поруч зі 
мною, начальника штабу загону 
«Смерть фашизму». Вчора він сміли
во вирвався вперед, і вжалила воро
жа куля...

А бій надвечір ставав сильнішим. У 
пас кінчалися боєприпаси, доводилось 
економити кожний патрон. Випущена 
в бік ворога остання міна, і міномет, 
такий великий і тепер непотрібний, без
сило замовк. Рідше б’ють і кулемети. 
Неподалік під мене заліг смаглявий 
Володя Рогавов. У нього кінчається

рога. І німці не витримують. Кидаючи 
зброю, тікають. Поступово замовкають 
постріли. Темнішають відблиски па
лаючих хат. Настала ніч.

Пізніше мені розповіли про подвиг 
Євгена Байдіна. Організувавши з чис
ла поранених оборону тих, хто не міг 
брати участь у бою, він бився одчай
душно. Розтріпалися пов’язки, відкри
лись рани. Але Він яе помічаз нічого, 
підбадьорював своїх поралених това
ришів. В остап иьо?/у пориві, ослаб, 
пувиш від втрати крові, він підвівся, 
ведучи за собою в атаку бійців. І тут 
ворожа куля скосила його. Так заги
нув ще одни із моїх друзів.

Через кілька днів розвідка повідоми
ла, що в цьому бою ми знищили біль
ше 400 солдатів і офіцерів; їх потім 
три дні німці збирали в лісі і в яру.

Все це пригадалося мені при від
критті пам’ятника вашим 42 загиблим 
бойовим друзям v селі Шляховому 
І квітня I9G9 року.

В. ЛОПАТНИКОВ, 
колишній помічник начальника 
штабу з’єднання Героя Радян
ського Союзу М. І. Наумова.

Т ИМЧАСОВА фашистська оку- 
1 пація Кіровоградщини нанес
ла важкі рани нультурному об
личчю її міст і сіл. В купи цег
ли і попелищ були перетворені 
клуби і бібліотеки, спалені й 
пограбовані книжкові фонди, 
багато культурних цінностей.

Та на Заході ще гриміли 
гармати, а на звільненій кіро
воградській землі вже віднов
лювали роботу 4 театри, 23 кі
нотеатри і кіноустановки, май
же 400 клубів, більше С00 чер
воних кутків та хат-читалень.

У відбудовчий період та на
ступні роки йшло спорудження 
нультосвітніх установ, як на 
кошти держави. так і самих 
колгоспів. Нині в нас на 251 
бібліотеку більше, ніж в соро
ковий рік. а книжковий фона 
за цей же час виріс з 918 ти
сяч до 8 мільйонів 251 тисячі 
примірників

На місці колишніх клубів ви
росли справжні палаци культу
ри. Лише в цьому році відкри
ли двері районні Будники куль-

ВІДРОДЖЕННЯ КРАСИ
імені Ульянова Диброиеличжйи.тури в Новоукраїнці і Новго

родці, сільський Будинок куль
тури в Суботцях. В цих пала
цах — зали для глядачів на 
500—600 місць, кімнати для біб
ліотек. читалень, гурткової ро
боти.

Ще в перші післявоєнні роки 
швидко росло число учасників 
художньої самодіяльності. Най
поширенішими тоді були гурт
ки хоровий та драматичний. А 
сьогодні в клубах працюють 
танцювальні н вокальні гуртки, 
е оркестри. Лише за час ПІД; 
готовки фестивалю художньої 
самодіяльності до 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна 
з’явилися нові самодіяльні ко
лективи: ансамбль пісні І тан
цю Кіровоградського районного 
Будинку культури «Горлиця», 
театр мініатюр Рівпянського 
сільською Будинку культури, 
хор колгоспу імені Петровського 
Новоукраїнського району та

ського району.
Гордістю області стали тан

цювальний колекгип Будинку 
культури імені Калініна та хо
рова капела Палану культури 
імені Жовтив.

Тисячі кіровоградніи стали 
свідками зростання і драматич
ного мистецтва. Поряд з профе
сіональним театром народились 
і народні театри: при Олександ
рійському міському та Бобрине- 
цькому районному Будинках 
культури, народний театр муз- 
комедії при Будинку культури 
Імені Калініна, народний театр 
при Палаці Імеп) Жовтня » 
Кіровограді.

В. ЯРОШ. 
заступник голови 

обласного управління 
культури.
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захис-

пайсяльнішнх команд України кла
су «А».

входить 
. Всі ці

• ГАНДБОЛІСТКИ — У ВИЩІЙ ЛІЗІ
• САМІ СОБІ ТРЕНЕРИ
• ВІД ПОЧАТКІВЦЯ ДО МАЙСТРА СПОРТУ
• УБОЛІВАЛЬНИК - ПЕДКОЛЕКТИВ

жі ИХАИЛО БИКОВ — один з 
1,1 дев'яти тренерів спортивного 
клубу «Машинобудівник» Кірово
градського технікуму сільськогос
подарського машинобудування. Та 
не тільки гандболістами славиться 
цей спортиввнй клуб. Є тут сильні 
легкоатлети і тенісисти, орієнту
вальнім» і стрільці, волейболісти 
і баскетболісти. В 22 секціях на
лічується 860 спортсменів (не вра
ховуючи студентів першого курсу).

дівчата, л ше Світлана Оглобліна, 
Зоя Степансн’іо, Наталка Романо
ва, Валентина Андрющенко одер
жали звання кандидата в майстри 
спорту.

Ю. Л1ВАШНИКОВ, 
Фото автора.

команди Запоріжжя, Дніпропет
ровська, Харкова, Тернополя. Про
грали тільки киянкам, в складі їх 
команди було п’ять гравців збір
ної країни. Друге місце в зоні — 
це успіх. Воно дало право на ви
хід у фінал, до зустрінуться вісім

Цо про них, гандболісток спор
тивного клубу «Машинобудівник», 
Давав інтерв’ю кореспондентові 
«Спортивної газети» заслужений 
тренер Української РСР ігор Євдо- 
кпмовнч Турчин; «Я не бачно цю 
команду десь 3—4 роки. Тепер її 
не впізнати; з’явилася швидкість, 
в гравці, які хороше проводять 
кидки здалеку. Колектив міцно 
посідає .місце в п’ятірці найснль- 
иішнх на Україні»,

Цс — в травні. А перед цим 
дівчата висгупали на зональних 
республіканських змаганнях, де в 
напруженій боротьбі перемогли

Успіх прийшов но відразу. Поча
ли тренуватися в 1957 році 1 тіль
ки через вісім років ввійшли в 
п’ятірку наіісильніших команд рес
публіканської ради ДСТ «Аван
гард». Одні спортсмени закінчили 
технікум і йшли з команди, інші 
приходили. 1 ось у 1968 році на 
першості України серед молодіж
них команд — друге місце. Добре 
грали дівчата. Но раз виручала 
свою команду воротар Тетяна Со
колова. Найбільше м’ячів у воро- 
fa суперників ножного разу заки
дала капітан команди Людмила

Бондарсвська. Раціонально і, го
ловне, резулітативно грала па лі
вому краї Тетяна Чсрнобасва. 
Всього другий рік грає в команді 
Наталка Легких. Та за цей час 
вона встигла багато, і зараз впев
нено входить до стартової сімки 
(і Т. Чсрнобасва, і II. Легких в 
збірній центральної ради ДСТ 
«Авангард»). Коли на змаганнях в 
Одесі з команди вибула лінійний 
гравець Лариса Скипа, її не було 
ким замінити. Вперше в цій ролі 
дебютувала наймолодша — Люся 
Дегтяренко. Зараз вона 
до складу збірної області.

— Зараз, дівчата, що раз повто
римо комбінацію з двома " 
никами.., Тобі, Таню, треба в цьо
му разі не передержувати м’яч, 
віддати швидше Людмилі...

В котрий уже раз за вечір повто
рюють дівчата цю комбінацію’. А 
тренер задоволений не зовсім. По
вторюють вдруге, вп’яте, і ось 
уже Людмила Бондарсвська раз 
за разом посилав .м'яч у сітку во
ріт. Комбінація вивчена. Тепер дів
чата повторюють її самі, внводя- 
чи на удар Наталку Легких, яка 
в разі потреби має замінити Люд
милу. А Михайло Семенович «від
шліфовує» кидки здалеку з іншою 
групою спортсменок...

Багато це чи мало? Якщо зрівия- ■<" 
ги цю цифру з кількістю студентів н 
у технікумі (1526), то стає, ясно, а 
що дві третини студентів техніку- 
му — спортсмени.

За минулий рік тут підготовлено & 
2 майстри спорту, 21 кандидати & 
в майстри спорту та першороз- 
ряднини, 09 другорозрядників, 469 р 
третьорозрядників. 1097 фізкуль- Ж 
турииків виконали норми юнацько- Ц 
го розряду, 632 — норми ГТО, ; 
489 - ГЗБ.

Цих успіхів досягнуто насампе- Ц 
ред тому, що весь педколектив, и 
директор технікуму Василь іваио- їй 
вич Даниленко повсякденно ПІК- І;' 
дуються про спортсменів, сприяють Я 
масовому залученню студентів до я 
спортивних секцій, створюють не- 5 
обхідну атмосферу для дальшого 
розгортання фізкультурно-масової Я 
роботи, самі беруть участь в орга- З 
нізації та проведенні спартакіад.

ЗО спортсменів технікуму з різ- й 
них видіп спорту виступають за- і:. 
раз за збірні команди області. їг

В 1964 році фізкультурному ко- іг 
лективу технікуму було присвоєно й 
звання спортивного клубу. Варск- 
ли його «Машинобудівником». З 
тих пір багато чого змінилося: § 
зміцніла матеріальна база, спорт- : 
смени клубу вийшли на республі- 
канську арену і успішно захища- ЇУ 
ють спортивну честь Кіровоград- § 
ЩНІІИ. 1 якщо сьогодні В ЧИСЛІ § 
наАснльнішнх називають лише 
гандболісток, то завтра, напевно, й 
ми познайомимось з новими іме- і?, 
памп.

епорт

«ЗІРКА» 
УТРИМУЄТЬСЯ 
В П’ЯТІРЦІ

Як і слід було чекати, зустріч між 
кіровоградською «Зіркою» і чернівець
кою «Буковиною», яка проходила о на
шому місті, була особливо напруженою. 
Це й зрозуміло. Чим ближче до фінішу, 
тим боротьба стає гострішою, ціна кож
ного очка значно зростає, часу для на
долуження раніше прогаяного лишаєть
ся обмаль. Пристрасті саме цих супер
ників підігрівалися Ще й тим, що перед 
звітним матчем їх розділяло лише одне 
очко і від результату поєдинку залежа
ло, кому з них можна розраховувати на 
почесне місце у першій п’ятірці. Крім 
всього цього, місцеві футболісти праг
нули ще й до реваншу за поразку (0:2) 
в першому колі.

Саме вони і нав’язали гостям свою

Q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК. 11 жовтня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (Ki
ll. 10 — Кіножурнал та художній 
фільм «Там, де довга зима». 
(Кіровоград). 17.40 — Телевісті. 
18.00 — «Наші репортажі». (Кі
ровоград). 18.20 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — «В аван
гарді боротьби — комуністи». 
(М). 19.00 — «Там. де довга зи
ма». Художній фільм. (Кірово
град) 20.30 — інформаційна 
програма «Час». (М). 21.15 — 
«Таланти твої. Україно». (Уж- 
юрод). 22.00 — До 25-річчя виз
волення України від німецько- 
фашистських затербииків. Про
грама кольорового телебачення. 
«На київському напрямку» 
Концерт (К) 23.00 — Телевіс
ті. (К)

СЕРЕДА, 15 жовтня. Перша 
програма. 10.00 — Новини. (М) 
10.15 — «Маршрутами п’ятиріч
ки». (Волгоград).' 10.45 — Кі
ножурнал та художній фільм 
«Непосиди». (Кіровоград). 16.45 
— Кінолеііініана. «Вірність 
матері- (Кіровоград). 18.15 — 
«Розум честь і совість нашої 
епохи». (М). 18.55 — Першість 
світу з Футбола. СРСР — Ту
реччина В перерві — телевіс
ті. 21.15 — «Населенню про ци
вільну оборону». (Кіровоград). 
21.35 — «Непосиди». ХудожпіЙ 
фільм. (Кіровоград).

Друга програма. 21.15 =»
«Палітра» (Львів). 21.45 —

ffij) Наша адреса і телефони «МОЛОДОЇ! КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Днмигрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліики, 2.

БК 01045.

волю, з перших хвилин захопили ініціа
тиву, майже всією командою перейшли 
в наступ. Одне не врахували Кірово
граді, що треба було подбати і про 
свої тили, Цим скористалися суперники. 
Двоє нападаючих «Буковини», що ли
шилися в центрі поля, одержавши м’яч 
від своїх захисників, швидко прорвали
ся вперед і забили гол.

Щоб утримати переможний рахунок, 
чернівецькі футболісти вдалися до не- 
дозволених прийомів. Вони збивають з 
ніг у межах штрафного майданчика спо
чатку Віктора Коасова, а потім Віктора 
Ступака саме тоді, коли ті збиралися 
пробити по воротах. В результаті 2:1.

Атаки кіровоградців не припиняються. 
Під час однієї з них, Андрій Гайкович 
забиває третій гол. Та через деякий час 
помиляються наші захисники, гості ско
рочують розрив до одного м’яча.

Персмігши з рахунком 3:2, «Зірка» 
поки що утрималася в провідній п’ятір
ці команд підгрупи.

фільм — концерт «Співає Розі 
Армсн». (К). 22.00 — «Сад
дружби». (Ухєтород). 22.15 —
«Сяйво», (К).

ЧЕТВЕР, Ю жовтня. Перша 
програма. 10.00 — Новпии. (М). 
10.15 — «Розум, честь і совість 
нашої епохи». <М). 17.40 — Те
левісті. (К). 18.00 — «Голубий 
екран — школярам». «Драма
тургія О. М. Горького». (Кіро
воград).’ 18.30 — «Ленінський 
університет мільйонів». За ма
теріалами міжнародної Нара
ди комуністичних і робітничих 
партій. (К). 19.00 — До 25-річчя 
визволення України під німе
цько-фашистських загарбни
ків. «Ходили ми походами». 
(К). 19.40 — Міжнародний ог
ляд. (К). 20.10 — Програма УТ. 
(Ю- 20.30 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.15 —
Програма кольорового теле
бачення. (М). 22.15 — Симфоніч
ний концерт. (Львів), 23.35 —
Телевісті. (К)

П'ЯТНИЦЯ, 17 жовтня. Пер
ша програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — Телефільм. (К). 
11.35 _ у Шкільний екран». Ук
раїнська література для учнів 
9-го класу. «Розвиток українсь
кої драматургії». (К). 16.40 —• 
«Літопис ленінського віку». 
«Економіка і політика в епоху 
диктатури пролетаріату». (Кі
ровоград). 16.40 — Докумен
тальний фільм «Педагогічні 
роздуми». (Кіровоград). 17.40 
— Інформаційна програма 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.00 — Урочисті збори і кон
церт. присвячені 25-річчю визво
лення України від німецько-фа
шистських загарбників. В пе
рерві — телевісті, (К). 22.00 — 
«Два роки пад прірвою». Ху
дожній фільм. (К). 23.35 — Те
левісті. (К).
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ВІТРИНА
ПЕРЕДПЛАТНИКА
У радіоперекличці, що 

відбулася в обласному 
управлінні зв’язку, взяли 
участь представники облас
них та міських установ і ор
ганізацій, редакцій обласних 
газет.

Завідуючий відділом про
паганди і агітації обкому 
партії О. К. Піскунов у роз
мовах з районними орга
нізаціями наголосив, що з 
ході передплати в деяких 
районах помітний спад. 
Особливо невтішно скла
даються справи в Компа- 
ніївському, Петрівському, 
Голованівському та деяких 
інших районах.

Необхідно до цієї важли
вої кампанії залучити весь 
актив, не покладатись лише 
на листонош. Пеону роль

ОПОРА НА АКТИВ
можуть відіграти пропаган
дисти гуртків партійної та 
комсомольської політосвіти 
у виборі друкованих ви
дань.

Зараз треба постійно вес
ти ослику роз'яснювальну 
роботу, зробити аналіз кіль
кості і якості передплатних 
видань, широко залучити до 

Новгородківське сільське 
профтехучилище № 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА КУРСІ! ШОФЕРІВ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ 

СЛЮСАРЯ
Строк навчання — 1 рік.
Приймаються особи віком 17 і більше років з 

освітою не нижче 8 класів.
Учні забезпечуються стипендією (10 крб., для 

сімейпих — 20 крб.), безплатним триразовим хар
чуванням, постіллю, спецодягом.

ТРИВАЄ НАБІР:
НА КУРСИ ТРАКТОРИСТ1В-МЛШИІІІСТІВ

ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
Строк навчання — 2 роки.
Приймаються особи народження другої полови

ни 1953 і 1951 року.
НА КУРСИ ТРАКТОРИСТІВ 3-ГО КЛАСУ
Строк навчання — 1 рік.
Приймаються особи народження 1952 і першої 

половини 1953 року.
Учні забезпечуються стипендією (10 карбован

ців на місяць), безплатним триразовим харчуван
ням, гуртожитком, спецодягом.

Адреса училища: смт. Новгородка Кіровоград
ської області.

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 1
ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ 

НА 1969-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

машиністи бульдозерів, скреперів і грейдерів 
(строк навчання — 1 рік. Вік — не менше 17 ро
ків),

механізатори меліоративних 
робіт — машиністи екскаваторів, С*... 
скреперів, грейдерів (строк навчання — 
Вік — не менше 15 років),

маляри-штукатури (строк навчання —
вік — не менше 15 років).

Прийом па навчання проводиться за 
тими заявами (без направления).

Зараховані па навчання забезпечуються сти
пендією, безплатним триразовим харчуванням, 
а приїжджі (юнаки) — гуртожитком.

Документи приймаються до 10 листопада 1969 
року.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Олександрія, Кіро
воградської області, проспект Леніна, 57.

ДИРЕКЦІЯ- І]

передплати спеціалістів на
родного господарства. Ко
жен спеціаліст мусить одер
жувати своє фахове ви
дання.

На радіоперекличці зві
тували про хід передплати 
Новгородківський, Олек- 
сандрівський, Голов а н і в- 
ський та деякі інші райони.

Редактор 3. ПОГРІБНИЙ.

і

та іригаційних 
, бульдозерів, 

■ 2 роки.

2 роки, 

особис
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