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ПІД ЧАС жнив комсо
мольці КОЛГОСПУ «ЖОВ

ТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ» НОВ
ГОРОДЕ! ВСЬКОГО РАЙОНУ 
І. ХМАРА ТА М. КРАВЦОВ 
УДАРНО ПРАЦЮВАЛИ НА 
ПЕРЕВЕЗЕННІ ЗЕРНА ВІД 
КОМБАЙНІВ НА ТІК. НИНІ

СПОРТУЮТЬ ЗЕРНО до 
ХЛІБОГІРИИМАЛЬ НОГО 
ПУНКТУ В КУЩВЦЇ.

НА ФОТО: 1. ХМАРА ТА 
М. КРАВЦОВ.

Фото 1. КОРЗУНА.

В ЗАСІКИ
ДЕРЖАВИ

Хлібороби Новоархан- 
гсльського району, вклю
чившись у Всесоюзне соціа
лістичне змагання за -збіль
шення виробництва і заго
тівель 
.ських продуктів, у четвер
тому. _  _ ___ _
п’ятирічки виростили бага
тий урожай зернових куль
тур, успішно провели зби
рання і перевиконали на
родногосподарський план 
продажу хліба державі 
(без кукурудзи). На заго
тівельні пункти від госпо
дарств надійшло 64153 
тоніга зерна.

Колгоспники району пе
ревиконали завдання по 
продажу пшениці, ячменю, 
зернобобових культур. Зо
крема, озимої пшениці за
сипали в засіки Батьківщи
ни 45 тисяч тонн.

Вагомий внесок у трудо
ву перемогу району внесли 
колгоспи «Зоря комунізму», 
«Дружба», імені Леніна, 
Колгосп «Зоря комунізму» 
за чотири роки виконав п’я
тирічні плани виробництва і 
продажу- зерно державі.

сільськогосподар-

визначальному оолі

МЕТОД
Г0Л08АНІВЦІВ

Хлібороби Голованівсько- 
то району виконали народ
ногосподарський план про
дажу хліба державі (без 

кукурудзи). В засіки Бать
ківщини надійшло 49 193 
тонни зерна. Засипано на
сінні фонди. Продаж хліба 
понад плав триває.

Трудівники села району 
готуються до сівби озимих 
культур, заготовляють кор

ми для громадської худоби.

Дозорці
Лозунг жнив визначального року п'ятирічки: «Ні колоска в стерні, ні зернини в 

соломі!» комсомольські дозорні юсподарства взяли на своє озброєння ще в період 
підготовки до збирання. Тоді встановили контроль за ходом і якістю ремонту техні
ки. А справжньою перевіркою спрацьованості всіх ланок комсомольського контролю 
стали вже жнива. Пости «КП» щодня інформували свій штаб про хід збирання вро
жаю у відділках, про роботу комсомольсько-молодіжних екіпажів, кожної триденкн 
випускали «Блискавки», стіннівки.

Три рейди провели «прожектористи» під час жнив 1 кожного дня стояли па сторо
жі якості збирання па жнивах.

А. КИРПА, 
член штабу «КП» колгоспу «Дружба» Долинського району.

СЬОГОДНІ

ПОПЕРЕДУ
Микола «ПАНКРАТОВ із колгоспу 

імені Фрунзе Долинського району. На
молотив 15 702 центнери зерна;

Анатолій САМОЙЛЕНКО з радгоспу 
«Мар'янівський» Маловисківського ра
нову — 13 149;

Григорій НАЗАРЕНКО з колгоспу 
Імені XXI з’їзду КПРС Бобрииецького 
району — 11 726;

Єгор ГАВРИЛОВ з колгоспу «Путь 
Октября» Онуфріївського району — 
10 950;

Микола ПОПАДЮК з колгоспу «Ук
раїна» Маловисківського району — 
10 356;

Микола МИГОЛЬ з колгоспу імені 
«Леніна Долцнського району — 9615;

Василь ОПОШНЯНСЬКИЙ з колгос
пу «Прогрес» Новомнргородського ра
йону — 9612;

Андрій ТРЮХАН з радгоспу «П’яти- 
хатський» Пстрівського району — 9470;

Степан РОДЗЯК з колгоспу «Зоря ко
мунізму» Долинського району — 9300;

Володимир КОВАЛЕНКО з колгоспу 
імені Фрунзе Олександрійського району 
— 8996;

Леонід БИЧЕНКО з колгоспу імені 
Фрунзе Компаніївського району — 8732.

БУДОВИ ДРУЖБИ
Серед крупних вироб

ничих підприємств, які 
вступають або вступили в 
експлуатацію в ювілей
ний рік 30-річчл соціаліс
тичної революції в Болга
рії, — 16 будов болгаро- 
радянської дружби. Вже 
працюють створені при 
допомозі СРСР перші 
черги заводу кальцінова- 
ної соди в Девні, ТЕЦ 
«Бобов Дол», перший

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМІТЕТІ КдРС 

1 РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів 

СРСР прийняли постанову «Про додаткові заходи 
по забезпеченню своєчасного проведення збирання, 
перевезення і переробки цукрових буряків урожаю 
1974 року».

У постанові відзначається, що колгоспники, ро
бітники радгоспів, спеціалісти, керівники господарств, 
партійні, радянські і сільськогосподарські органи, 
широко розгорнувши соціалістичне змагання, прове
ли велику роботу по вирощуванню високого врожаю 
цукрових буряків у 1974 році. Успішне виконання 
завдань народногосподарського плану по закупках 
цукрових буряків і виробництву цукру в 1974 році 
великою мірою залежатиме від організації збиран
ня, перевезення і переробки буряків па цукрових 
заводах.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР зобов’язали 
Ради Міністрів союзних республік, галузеві мініс
терства, союзсільгосптехніку, крайкоми, обкоми і 
райкоми партії, Ради Міністрів автономних респуб
лік, крайвиконкоми, облвиконкоми і райвиконкоми 
вжити додаткових заходів по догляду за посівами, 
організованому проведенню в кращі строки збиран
ня, перевезення і переробки цукрових буряків, недо
пущенню втрат вирощеного врожаю і збільшенню 
виходу цукру при переробці буряків па цукрових за
водах.

З метою посилення матеріальної заінтересованості 
робітників у завершенні збирання цукрових буряків 
урожаю 1974 року в оптимальні строки і без втрат 
Радам Міністрів союзних республік надано право 
проводити підвищену оплату прані робітників рад» 
госпів та інших державних підприємств сільського- 
господарства, зайнятих на збиранні фабричних цук
рових буряків, після збирання 30 процентів посіяних 
площ їх, але не раніше як з 20 вересня, за розцінка
ми збільшеними для трактористів, машиністів па 50 
процентів і для всіх інших робітників, зайнятих на 
збиранні цукрових буряків на 25 процентів.

Рекомендовано колгоспам застосовувати зазначе
ний порядок оплати праці трудівників, зайнятих на 
збиранні цукрових буряків. У постанові висловлено 
впевненість, що партійні, радянські сільськогосподар
ські і заготівельні органи, профспілкові та комсо
мольські організації, колгоспи і радгоспи, підприєм
ства цукрової промисловості і транспортні організа
ції вживуть усіх заходів до того, щоб забезпечити 
своєчасне проведення збирання вирощеного врожаю 
цукрових буряків, перевезення і переробки їх у най
кращі строки.

У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

За довгорічну сумлінну працю в народному гос
подарстві, на знак визнання трудових заслуг Прези
дія Верховної Ради Української PCP Указом 16 серп
ня 1974 року від імені Президії Верховної Ради СРСР. 
нагородила медалями «Ветеран праці» 38 працівни
ків київських підприємств, організацій і установ.

ЗА ДОВГОРІЧНУ СУМЛІННУ ПРАЦЮ
ПРО ТИХ, ХТО ПЕРШИМИ В РЕСПУБЛІЦІ 

УДОСТОЄНИЙ МЕДАЛІ
Кращі з кращих — 

представники прославле
них виробничих колекти
вів столиці України пер
шими в республіці наго
роджені медаллю «Вете
ран праці». Сьогодні вони 
приймають сердечні по
здоровлення з високою 
урядовою нагородою.

Більш як п’ятдесят років 
працює на заводі «Арсенал» 
імені В. І. Леніна Івап Тро- 
хнмович Мар’янченко. 38 чле
нів його сім'ї працюють на 
прославленому підприємстві.

«ВЕТЕРАН ПРАЦЬ
Понад 750 років становить їх 
спільний трудовий стаж. Сі
м’я Мар’якченка уже запер- 
шила свою п’ятирічку і штур
мує нині нові висоти. Сам ве
теран дав путівку в тоудоие 
життя тридцяти молодим ко
валям.

Серед нагороджених — ро
бітниця заводу «Укркабель» 
М. Г. Орел, начальник цеху 
Київського мотоциклетного 
заводу П. У. Манту.та, май
стер цеху заводу «Транссиг- 
нал» Імені Ф. Е. Дзержин- 
ського В. Г. Лебедев, слюсар 
хлібокомбіаату № З І. М. Ці» 

— всього 38 чоловік, 
(РАТАУ).

До 30-річчя соціалістичної революції в Болгарії
блок атомної станції в
Козлодуї.

За роки народної влади 
в Болгарії Радянський Со
юз допоміг братньому на
роду в будівництві і ос
нащенні більш як 180 під
приємств. НРБ в свою 
чергу бере участь в спо
рудженні ряду важливих 
об’єктів на території 
СРСР. До них відносить
ся, зокрема, підприємства 
нафтової і газової про
мисловості е Середній 
Азії, на Україні і Північ
ному Кавказі.

Болгарія славиться достатком сільськогосподарської 
продукції. За ЗО років її виробництво збільшилося в 2 Б 
рази, а продуктивність праці — в 5 разів. Повна пере-’ 
мої а суспільною сектора, концентрація виробництва, ме
ханізація І хімізація сільськогосподарських процесів, 
створення сучасних аграрно-промислових комплексів і 
впровадження високопродуктивної техніки сприяло пе
реведенню болгарського сільського господарства на про
мислові основи. Масовий рух за досягнення високої куль
тури сільського господарства веде до дальшого всебічно- 
ю яозквіту кооперативного ладу в болгарському селі.

На фото: так жнивували в братній Добруджі.
Фото І’. ЖИБАРОВА. Агентство *Соф>я-ирес».



М ОЛ ОД И Й КОМ УНА Pi(

ф В приміщенні Кіро
воградського Палацу іме
ні Компанійця відбулися 
обласні збори активу ор
ганів внутрішніх справ.

2 спгор.^

! оловка «Бурян», 
Р. Роллана (роман 

Бруиьііон» и іи.), ы

ЗБ ОРИ

На збори були також за
прошені перші секретарі 

МИ, РК Компартії України, 
голови міськ і райвикон

комів, перші секретарі 
міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ та керівники де
яких обласних організа

цій. З доповіддю перед 
учасниками зборів висту

пив перший секретар об
кому Компартії України 

М. М. Кобильчак.

Ліолоді пиробничншш Кіровоградської панчішної фаб
рики у четвертому, визначальному році п'ятирічки пра
цюють під девізом: «П'ятиденну — за чотири дні*.

Па фото: комсомолка, передова швея кегельного цеху 
Тамара МАМАЛИТА. Вона щозміни значно псревикои)є 
виробничі завдання. Фото 10. ЛІ ВАШ Н ИК0ВА.

учіг- 
працюваи то
па «Червоній 

Жвавої о, 
ко.мсо-

20 серпня 1074 року

Л
юіізк заяву з проханням прийнятії його 
в ч.н-ш'г.тенінє’^кої партії. ,

нотко моішв полідруку О.іекєііі.
Потім був перш 

фронт. бої вже на ворожій • пігурн
східнопрм ьхої твердині — Кенії І черт’. Кри
ваві Іішиин- під Фрід.ьіішом. преисіш-лшшу. 
Гумбінненом. Старшина Таран орав у іасть у І 
штурмі Берліна. Ного гармата однією з пер. 
шил прямою наводкою об<:т₽ілял д... 
підтримуючи погнем солдаї. шо иш. н іди«- 

«гпрмоги Закінчив війну Олек- 
сій у З.іаіій Празі.

За бойові успіхи І ПОДЫ! 
тах < . іріпіша Таран нагорі, 
по.м 1

мані прапор перемоги. Закінчив війн)

фрон-
, о ___ . XVKWl-i» Орде-

T.pBOHOÏ зірки, БІТЧІІЗІІЯНОІ війни

До 30-річчя визволення 
від німецько-фашистських

України 
загарбників

КНИЖКИ з маркою видавництва «Молодь» добре зна
ні в нашій республіці. їх охоче читає робітнича і 

колгоспна молодь, студенти, школярі.
Ще на календарі 1974 рік, а за редакторськими сто

лами йде копітка робота над книгами наступного року. 
Вже віддруковано тематичний план випуску літератури 
видавництва в 1975 році і розіслано до книгарень і біб
ліотек.

Що ж запропонує 
ступному році!

видавництво своїм

посіда- 
звитяж-

Чільне місце у плані 
іоть книги, присвячені 
пій праці молоді республіки по 
виконанню рішень XXIV з’їзду 
КПРС у дев’ятій п’ятирічці та 
література, присвячена 30-річчю 
Великої Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній 
війні. З-поміж цієї літератури 
збірники «.Молодогвардійці п’я
тирічки»,. «Наставники», «Поле 
кличе» про героїн нашого часу, 
правофлангових дев’ятої п'яти
річки — сталеварів, будівельни
ків, .шахтарів, колгоспників, 
вчених, наставників молоді, хто 
невтомною працею примножує 
славу нашої країни.

Величезний подвиг радян-

світ», 
і ворамп 
«Кола 
інші.

Любителі віршованого рядка 
зможуть придбати поетичні 
збірки А. Малишка ''Сурмач», 

Бурлакова «Доброчінї», 
Д. Давидюка «Очима травня», 

Иовепко «Обличчя вітру», 
Лубківського «Смоло. КІІІІ • , 
Сича «Весняні Баї.тки . 
Перебнйпіса «Формуй б.'.ш- 

антології молодої ьое-

ДОРОГИ

ТАРАНА
ОЛЕКСІЯ

пі ЧЕРВНЯ 1945 року
/т- лі жадібно ііриіі| т і ні до репродх ;:- 
•юрігі і приймачів ловили МОСКОВСЬКІ 
лі Там, столиці Радянського Союзу, 
проханій нарад Перемоги. Гордо маїїч- 
рі.ні над Красною площею бойові зна- 
мніа наших полків і дивізій: Для учаг- 
іі в параді був створити зведешій’о< об- 
.-ііівого^батальйону, невтомного трудів- 
йш.’ііі двісті кращих г.оїнів кількох фрои-’ 
іів. Серед них і паї: землян старіші!:! 
Олексій Якович Таран. Зіадав солдат 
шляхи війни, якими довелося ііройгн йо
му за довгі чоти
ри роки, перш ніж 
сіатп ось тут, на 
цьому священно
му місці.

...Народився і ви
ріс Олексій Таран у 
тихому степовому се
лі Ссвсринка, шо 
під Кіровоградом. 
Ходик до школи, по
тім вчився у фабрич
но-заводському 
лиіці, 
карем 
зірці»,
енергійного 
мольця .побили това
риші по робо і і за ве
селу вдачу, праце
любність, віддані«- 11, 
своїй справі. У жов
тні 1938 року юнака 
призвали до лап Ра
дянської Армії. Не
забаром сумлінного 
заряджаючого, від
мінника 
полі і ичної 
ки 
копу 
неї Олексій сержантом.

Влітку 1941 року над Віїшішою навис
ли чорні хмари війіш. Сержант О. Я. 
Таран х складі військ Закавказького, а 
пізніше Північного Кавказького фрон
тів стояв в горах, не даючії змоги гітле
рівцям прорватися до бакинсько; нафти.

Туапсе, Белорєченський перепал, 
сі.піїті Смоленська, Верхнього...;піі■ ж-1. 
Київська — ось далеко неповний пере
лік населених пунктів, за які доводилось 
воювати сержанту. Потім - ■ жорстокі 
бої в складі славнозвісної в 1942 році 
Приморської армії.

Па Кавказ тоді воші ворога, не пусти
ли, погнали ного назад. Артилерійська 
частина, в якій служив Олексій Таран, 
була перекинута в район Орловсько-Кур
ської дуги. Тут відбулася одна з най
більших битв другої світової війни, в 
якій брав участь артилерійський розра
хунок Тарана. Тут він знищив першого 
«Тигра». Перед черговим боєм подав

бойової і 
підгогов- 

командування 
артилерійську

направило в пол- 
ніколу. Повернувся •• 

командиром гармати.

лс. 
р. 
м. 
II. 
кавки», 
зії Естонії та Узбеки«- і:пі; .

До відомої читачам біогра
фічної серії «Житні славет
них» долучаться книжки 
«Леонід Лутугін» В. Олексан- 
дрова, «Ріхард Зорге* М. Ко- 
лесіїн нової і ЛІ. Колосникова. 
«Іван Карпепко-Карий» І. Піль- 
гука. збірник «Новатори».

До плану 1975 року включе
но чимало видані, письменників 
країн соціалістичної співдруж
ності та прогресивних зарубіж
них літераторів.

Цікаві книжки 
наймолодші паші 
нерп. Для них і 
жатих видавництво 
збірники «Весела 
«Мій червоний 
перський 
маки», і 
«Коли 
цять», О. Столбіна «Берендеї».

@ Наш молодіжний

читачам у на-

у роки Великої 
війни представля- 

Героя Радні'-

ських людей 
Вітчи мінної 
ти.муть книжки 
ського Союзу снайпера В. Зай
цева «За Волгою .землі для нас 
не було», Героя Радянської о 
Союзу В. Сєрих «Безсмертний 
батальйон», В. Синснко «Опе
рація Кілія-Векс». О. Moiice-BJ 
«Немеркнуча слава героїв», 
В. Бикона «Обеліск», І. Корба- 
ча «Так мн служимо», О. Опа- 
насюка «Копнще».

Серії «Джерело». «Компас», 
«Шкільна бібліотека» поповня
ться книгами Г. Бєлн.х і Л. Пан
телеева «Республіка ШКІД», 
Д. Лїеднедева «Сильні духом», 

Дойля «ВтраченийЛ. Копан

отриманні, і 
читачі — ніо- 
для піонерво 

випусти гь 
зірочка», 

галстук». «Піо- 
і календар», «Червоні 
повісті О. Пархомепка 
за плечима шістнад-

П ступеню, орденами Слави другого г.ч 
третього ступенів, багатьма медалями. 
Вій має шість подяк від Верховного Го
ловнокомандуючого.

ІСЛЯ знаменитого параду звільнили - 
у запас старшину Тарана. Повернув

ся у рідні краї солдат і пішов відбудо
вувані зруйноване ворогом госиодарсг- 
і’.о. Працював головою колгосду селах 
Ганнвпське, Вишиякове, головою никои 
кому Підгайцівськ’ої сільської.Італії, за
відуючим господарством та завідуючим 
фермою у колгоспі імені Каліпіна:.. .

Нещодавно ветерана війни, сміливого 
і відважного воїна пе стало. Та но 
вмруть повага і шана людська, вдячні 
нащадки збережуть у своїх серцях па
м’ять про солдата-ко.м} ніста, бійця' особ- яр 
..іівого батальйону, певтомно/о трудів- g 
пика Олексія Яковича Тарана.

Ю. МАТ і В ОС, 
краєзнавець.

11-і знімку. О. Я. Таран.
Фото 1940 року.

в. А ПОЧАТКУ 1939 року Ука- 
•* зом і ірезндії Верховної 
Ради GPCH було утворено Кі
ровоградську, Сумську і Запо
різьку області Української PCP. 
До складу нашої області ві
дійшли околичні райони Мико
лаївської, Одеської, Київської 
та Полтавської областей.

Утворення Кіровоградської 
Області стало визначною подією 
в житті трудящих степовою 
краю. Було наближено керів
ництво до важливих галузей 
промислового і сільськогоспо
дарського виробництва,числен
них закладів освіти і культурі’. 
Звістка про утворення області 
викликала в трудящих велике 
піднесення, трудовий ентузіазм 
і масову ініціативу.

Па зборах і мітингах робіт
ників, колгоспників, інтеліген
ції брались підвищені соціаліс
тичні зобов’язання, висловлю
вались заг.евнеиня про достро
кове виконання завдань тре
тьої п’ятирічки. На заводах, в 
колгоспах і радгоспах розроб
лялись, патріотичні звернення 
про поліпшення виробничих по
казників, дальше розширення 
соціалістичного змагання і ста- 
хаііовського руху.

Одними з перших звернулись 
через газету «Кіровоградська 
правда» до всіх працівників 
сільського господарства облас
ті із закликом: «Ширше розгор
таймо змагання імені Третьої 
п'ятирічки!:) колгоспники кол
госпу «Іскра» Олександрів- 
ського району. Вони зобов'яза
лись виростити го 20 центнерів 
озимих, по 250 центнерів цук
рових буряків, надоїти по 2400 
літрів молока від фуражної ко
рови. У зверненні іскровців 
говорилось:

«Країна соціалізмі/ вступала 
в другий рік третьої п'ят її річки. 
Як могутній богатир, як титан, 
наш великий народ розправив 
широкі плечі під сонцем Ра-

дянсикої Конституції іг здобу
ваючи всесвітньо-історичні пе
ремоги, гігантськими кроками 
йде вперед, до комунізму».

Іскровців підтримали тисячі 
колгоспників у всіх кінцях сте
пового краю.

Утворення області і паблііжеііпя 
керівництва до підприємств та кол
госпів, радгоспів, установ, навчаль- 
ьих закладів сприяло дальшому 
зростанню всіх галузей промисло
вого й сільськогосподарського ви
робництва, піднесенню освіти і 
культури трудящих. Новостворсна 
Кіровоградська область відразу ж 
набрала високих темпів розвитку. 
Успішно почало розвиватися сіль
ськогосподарське машинобудуван
ня, зростало виробництво бурого 
вугілля, електроенергії, будівель 
них матеріалів, пішли вгору легка, 
харчова та інші галузі промисло
вості. Вже на кінець 1939 року про
мисловість області дала продукції 
на 411,3 мільйона карбованців, а в 
19-10 році — па 562,3 мільйона. Ли
ше за ці два передвоєнні роки про
мислове виробництво зросло біль
ше, як на 50 процентів.

Серед міських будівель ВИГІД
НО відрізнялись високі корпуси 
заводу «Червона зірка», що 
простягліїся на кілька кварталів 
обласного центру. ІІа місцях 
«слюсарок» і майстерень капі
талістів Ельворті гордо підня
лися багатоповерхові механо
складальний, ковальсько-пресо
вий, інструментальний, ремонг- 
по-механічішй, деревообробний 
корпуси і цехи.

У передвоєнні роки високих 
темнів набрала буровігульна 
промисловість області. Шахгі: 
тресту «Укрбурвугілля» в міс
тах Олександрії і Кіровограді 
видобули в 1940 році 1950 тисяч 
тонн бурого вугілля. Особливо 
бурхливо розвивалась ця га
лузь промисловості у місті 
Олександрії, де працювало 
кілька буровугілшшх шахт, 
брикетна фабрика, завод гірни
чою воску. 22 квітня 1941 року 
тут було проведено республі
канську нараду шахтарів і об
говорено шляхи збільшення ви
добутку бурого вугілля.

лекторій ■мммннмвм

ВІД ДНІПРА до Південного 
ьугу розкинулась територія 

області і всюди, як і по всій 
країні, кипіла нагружена пра
ця трудівників міста і села. За-' 
лізничники Знам’янки, Поміч
ної, Кірово-Української, До- 
линської та інших станцій 
впроваджували швидкісні і ве
ликовагові прогони ешелонів, 
включались у змагання за ста- 
хановськнЙ рух і ударну працю. 
Бригада паровозників Знам’яп- 
ського депо у складі машиніс
тів Єгорова та Михайлюка, по
мічників машиністів Бондарен
ка та Федорова, кочегарів Лн- 
пнтенка, Жукова та вагонного 
майстра Гончарова провела 
великоваговий ешелон без за
правки водою на відстань 618 
кілометрів і заощадила 7741 кі
лограм палива. Телеграфіст 
четвертої дистанції зв’язку 
станції Помічна, комсомолець 
Левченко став ініціатором ба
гатоверстатного обслуговуван
ня на іелеграфі. Він одночасно 
працював на 8 — 9 апаратах і 
щомісячно заощаджував дер
жаві до трьох тисяч карбован
ців. Почин Левченка у 1940 
році було підхоплено па всіх 
залізницях країни.

Передова фрезерувальниця 
Кам’янського підшипникового 
заводу Ольга Ткаченко пере
йшла працювати на два верста
ті) її щоденно виконувала нор
ми виробітку на 170 процен
тів.

Великих усціхів було досягнуло і 
в сільському господарсіяі. Накол- 
і осиних і радгоспних полях працю 
еа.ю 4нз трактори, 2062 комбайни, 
тисячі »аіігалиіих автомаиінн та [н 
шик грунтообробних і збиральник 
аїрегаїїв.

Вміле використання техніки, ви 
<ока агроіехніки при обробітку по- 
■ ів, правильність сівозмін значно 
підвищували врожайність зерно- 
і их I іехнічішх культур. За високі 
досягнення в сільському господар
стві учасниками Всесоюзної сіль
ськогосподарської внетавкн 1939 ро
ку в Москві стали 2318 колгоспни
ків, спеціалістів, нерівних праців-

і

л

СТЕПОВА
ПЕРЛИНА
Наші читачі цікавляться утворенням області, 
першими її кроками

НИНІ*, а також окремі ко.ігоспн, 
радгоспи, МТС, бригади, ферми, 
«іанки Кіровоградської області.

У 1940 році в області налічувало
ся 1769 колгоспів, 15 радгоспів, 64 
машинно-тракторних станцій. В се
редньому на один колгосп припада
ло 870 гектарів землі. З кожного 
гектара в передвоєнному році було 
зібрано по 14,1 центнера зернових 
та ііо 170 центнерів цукрових буря
ків. В колгоспах і радгоспах вели
ка увага приділялась розвитку гро
мадського ....... .......... - -----
фермах 
великої 
цей.

На . . . ____ _г_.„
ського, Хмелівського, ІІіщаііо- 
брідського та Маловисківського 
районів розташувався Україн
ський державний племінний за
повідник по вирощуванню вер
хових коней для Червоної Ар
мії. Кілька разів ферми ц0 вп- 
рощуванпю коней — скакунів 
були учасниками Всесоюзної 
сільськогосподарської виста вкн 
& Москві, брали участь у 
численних спортивних змаган
нях.

У лютому 1940 року головний 
комітет Всесоюзної сільськогос
подарської виставки нагородив 
групу передовиків області ве
ликими і малими золотими ме
далями. Серед відзначених ве
ликою золотою медаллю були 

. П. Бруснпк, Є. Я. Васильєва, 
І- В. Винниченко Є. А Гасз- 
геико. Т. Я. Лягно. ’ 
ЦЕВТОМНА праця робітни

ків. колгоспників, як і всіх

тваринництва, в 7397 
утримувалось 18» 798 голів 

рогагої худоби, 149 431 ко-

території ІІовоукраїїь

радянських людей, щедро ви
нагороджувалась, приіюсп.'Чф. 
достаток і радість у кожну 6- 
м’ю. Кращих із кращих пере
довиків виробництва партія » 
уряд відзначали орденами і ме
далями Радянського Союзу.

У передвоєнні роки найвищої 
урядової нагороди — ордена 
Леніна були удостоєні: брига
дир рільничої бригади колгос
пу «Гігант» Осптнязької сіль- 
ради Єлисаветградківськогв 
району С. Д. Шевченко, ланко
ва артілі імені ХІП-річчя Жовт
ая Групіківського (інші Улья
новського) району М. Кравець, 
старшин агроном Грушківськоі 
М ГС В. Т. Артеменко та інш* 
передові виробничники.

Люди з великою радістю Д*' 
знались про перших орденож- 
ці в області. Всюди проході»ф 
мітинги і збори, хвилюючі зу
стрічі нагороджених $ гри55' 
аціми, відбувались святкові 
концерти, грали духові орке- 
сгрп.

Завдяки постійному піклу
ванню Комуністичної Партії і 
Радянського Уряд\ Кіровож. 
градщина напередодні віники 
стала краєм розвинутого сіль
ського господарства і зростаю
чої промисловості, була однією 
8 К8*ТУЧпх областей Радянської 
екраїни. її загальна територій 
складала 23,8 тисячі квадратній 
Кілометрів, тут проживало 1018



20 серпня 1944 року

Володимир &@3U/SeeCbKUI^

НЕПОВНОЛІТНІХ

документальна повість

прощання

Вивчай рідний край

сомаїїду вперед,

CTBOM 
слідує 
знання

за
за 
в’язків

Області.
На фото: піонери мандрують країною каюк.

Д. КЛІОЄНКО, 
кандидат історйчпнх наук, 
м, Кіровоград. Редактор 8. ПОГРІБНИЙ.

«Харчовик»

• ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ТА КАРНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

зианшлоск жодного, «кий би війн на

«МОЛОДИЙ КОМУНАР"

різ
ане 
; рі- 

боротися за мир. Пам’ять 
незважаючи

і чверть

ці записи, і на 
виголошені,

і подала

ж можливо перекла- 
міміки й жестів оті 

слова Василевської? 
можливо. Обличчя 

виражали непідробне 
і. Це була одинадцята

вам потиснути

по
ява на вулицях та ін
ших громадських міс
цях в нетверезому ста
ні; порушення спокою 
громадян під час від
починку населення; 
псування та нищення 
зелених насаджень і 
паркового обладнан
ий; азартні ігри на 
гроші та речі; ррзпиття 
спиртних напоїв у гро
мадських місцях.

Основні види відпо
відальності у цих ви
падках для неповно
літніх — арешт на час 
від 3 до 15 діб; виправ
ні роботи на час від 1 
до 2 місяців з утри
манням 25 процентів 
заробітку; штраф від

сотні тисяч пудів .м'яса, масла, 
центнери молока. За кошти трудя
щих області було .(будовано ганки, 
лііаки.

Після переможного завершен
ня Великої Вітчизняної ВІЙНИ 
територія Іхіровоградшшіи пе
ретворилася у великий буді
вельний майданчик. Споруджу
валися Красіюхутірська, Ново- 
архангельська, Гайворонськз, 
Терпізська гідроелектростан
ції, відбудовувалися Кірово- 
ірадська і Олександрійська теп
лоелектростанції. Піднімалися 
з руїн і попелу корпуси заводів 
«Червона зірка», агрегатного, 
Зиам'янське паровозне депо, 
шахти і підприємства Олек
сандрії, Гайворона, Долин- 
ської. У Світловодську споруд
жено потужну гідроелектро
станцію, кілька великих заво
дів і підприємств. Велшшми 
темпами піднімалися всі галузі 
сільського господарства, 
СЬОГОДНІ Кіровоградщина 

стала краєм машинобуду
вання і високорозвинутого сіль
ського юсподарства. Успішно 
розвиваються такі галузі про
мисловості як гірничодобувна, 
паливна, кольорова, енергетич
на, хімічна, електромашинобу
дівна, радіотехнічна, харчова, 
легка. За успіхи в розвитку со
ціалістичного сільського госпо
дарства 14 листопада 1958 року 
Указом І Ірезвдії Верховної Ра
ди СРСР Кіровоградська об
ласть нагороджена найвищою 
нагородою — орденом Леніна,

Виконуючи історичні накре- 
слеиппя XXIV з’їзду КПРС. 
трудящі області добились знач
них успіхів у вирішальному ро
пі дев’ятої п'ятирічки, доблес
но трудяться в її визначально
му році.

10 до ЗО карбованців,
Окремі правопорушен

ня, які здійснюю:*. НСІІОІі- 
но.іітііі підлягають кримі
нальній відповідальності. 
Цс — вбивство, навмисне 
нанесення тілесних по
шкоджень, розбій, грабіж, 
крадіжка державного, 
громадською і особнсюго 
майна, злісне хуліганегво, 
підпал.

І Іанпоширен Ішим п 
кримінальними про
явами серед підлітків 
є кражі й хуліганства. 
Приміром, неповноліт
ній Сергій Никура, 
1958 року народження, 
слюсар заводу «Укр- 
сільгосптехніка». для 
чого, щоб добути кош
ти для випивки, здій
снив крадіжку із лар- 
ка в місті Кіровограді, 
за що засуджений до

сек- 
Все- 

конгресу прихильників 
і Сталінград. 
ви врятували 

».

панюго
Армії, 

допомогу 
відбудову 

народного господар*

Як і 
шипи, 
захист 
ня. 180 
шли і 
фронт пішло 
складу обласної 
данії, десятки і

На тимчасово 
стами території 
обком партії, гри райкоми, 
нільно-диверсійних груп, 
цільних комсомольських 
цій. Збройну боротьбу проти гітле
рівців вели 21 партизанський загін. 
У складі партизанів і підпільників 
області налічувалося близько два
надцятії тисяч патріотів. Донома'а- 
лн їм багато десятків тисяч кіро- 
воградців.

Зразу ж після визволення 
краю частинами Червоної 
степовики організували 
фронту, взялися за 
зруйнованого __
ства. Протягом 1944—194 7 років у 
фонд оборони було направлено 
мільйони пудів хліба. картоплі.

стаа місцевої 
(виробляли 377 
метів продукції

Високими 
показниками в передвоєній ро
ки відзначались радгоспи імені 
Кірова, «Червоний землеробу, 
«Совстройл-, кінгульський», іме
ні Рози Люксембург, «Черво
на зірка», бурякорадгоспи «Ко
мінтерн», «Другий імені Пет- 
ровського» та інші. Гх передові 
методи прані впроваджували 
багато господарств області.

Серед трудящих сільського 
господарства ширився патріо
тичний рух за виконання планів 
і соціалістичних зобов’язань 
вирішального року третьої п’я
тирічки і завоювання права 
участі у Всесоюзній Сільсько
господарській Виставці. Найкра
щих показників серед тварин- 
шіцтва добились доярки мо
лочно-товарної ферми Олексан
дрійського кінза воду Поліна і 
Мелашка Пащепко, які в 1940 
роц; надоїли по 3020 — 3000 
кілограмів молока від кожної 
фуражної корови.

Обом командам, як кажуть, втрачати нічого. І «Зірка», і «Харчовик» зна
ходяться н небезпечній зоні і відділяє їх всього одне місце. Господарі пвля 
Протягом всього матчу були активнішими. В їх діях відчувалася більша орга
нізованість і гостроти. Вже на 6-й хвилині Приходько, впйшовиїп на навісну 
передачу у штрафний майданчик, посилає м'яч у сіїку. 1:0.

І в першому, і н другому іаймі кірояоградці мали ще кілька реальних мож
ливостей для взяття норії суперника. На 37-й хвилині знову ж Приходько пе
рекинув м'яч через вороі ірк і лише « останню мить захисник в лінії воріт 
відправив м'яч на кутовий.

Госпадарям поля 
злості. Натомість — .
лася в складній ситуації, та все ж жаль.

тисяч чоловік населення, що 
становило 49,5 чоловік на однії 
квадратний кілометр.

У містах проживало близько 200 
тисяч чоловік населення. Серед 
найбільших міст, які відігравали 
велику роль у розвитку сконсміяи 
області, були Кіровоград, Олексан
дрія, Знай янка. У Кіровограді на
передодні війни проживало 180 331 
чоловік населення. 'Гуг діяли вели
кі підприємства і заводи, па.іацп 
культури, музеї, театри, школи. Се
ред найбільших підприємств виді
лялись заводи сЧервона зірка», 
д Більшовик», «Червоний Профіїї- 
терн», імені 15-річчя Жовтня, шах
та «Піонер», пивоварний, канатний, 
комбікормовий, лакофарбовий, це
гельний, круп'яний заводи, м'ясо- 
цомбінаг, кондитерська, швейна 
фабрики, маслобійний і хлібозаво
де, промкомбінат, електростанція, 
гудзикова, мебльова, панчішна та 
ряд інших фабрик, понад 25 про 
ожсловнх артілей і майстерень.

Всього на Кіровоградщпві діяло 
в цукрових, 4 слиргппх, 20 масло- 
ааводів, 3 м.іинзаводи тресту «І'о 
ловборошно», 29 млинів тресту 
«Сільгоспборонпіог, 252 піднрием-

про.мислоаості, які 
найменувань пред- 
широкого вжитку.

господарськими

але 
й інше: коли життя 
ім'я життя, — почи- 

навіть та людина, 
володіє усною мо

пс вистача ю звичайної рішучості у діях і спортивної 
нервова роздратованість І невпевненість. Команда опипи- 

іцо серед футболістів «Зірки» не

себе функції організатора, «опік

консультує 
ЮРИСТ І

мося нашою мо
лоддю. На підприєм- 
с.ііах і кидгцещшх ,щ- ,{шивцану дхокараншо 
пах. па’бузовпх і в па- дрібне хуліганство 
вчальних закладах во
на примножує матері
альні й духовні ЦІННО
СТІ Нашого народу, є 
повноціннії м спадко
ємцем героїчних тра
дицій батьків. Однак, 
ііа жаль, ще зустріча
ються окремі юнаки і 
дівчата, позбавлені ви
соких духовних, мо
ральних І політичних 
якостей.

Будь-які антпсу- 
спільпі прояви — не
терпимі, а тому вину
ватці мають нести ад- 
міні<тративну я,карну 
відповідальність. За
кон передбачає такий 
перелік проступків 
який підлягає адмініст-

Багато робилось в області по 
благоустрою міст і сіл, по зміц
ненню матеріальної бані шкіл, лі
карень, клубів по підвіїїцсічііо ма
теріального н культурного рівня 
життя трудящих. В області в пе
редвоєнні роки працювали ІЗ ра
йонних будинків культури, 17 ра
йонних клубів, 386 сільських, 265 
колгоспних, 7 міських і профспіл
кових клубів, 2 обласних, 8 місь
ких, 37 районних, 164 сільських і 12 
профспілкових бібліотек із загаль
ною кількістю понад 2,5 мільйона 
хіни. У містах і селах працювало 
29 радіовузлів, 17 500 радіоточок, 
багато радіоприймачів, З театри, 4 
музеї, 27 кінотеатрів. Соціалістична 
культура міцно ввійшла • життя і 
побут радянських людей.

У >152 зага ті.ноосвітиі.х школах 
області навчалося 18.7 тисяч учнів 
і працювало 8305 учителів. Випуск
ники шкіл мали змогу навчатись у 
14 технікумах, педагогічному і вчи
тельському інститутах, які працю
вали в Кіровограді.

У 1940 році на Кіровоградщіїиі 
працював 901 медичний заклад.

22 червня 1941 року фаши
стська Німеччина перерваїа 
иирпу працю радянських лю
дей. Почалася Велика Вітчиз
няна війна Радянською Союзу 
гроти німецько-фашистських 
загарбників.

всі трудящі нашої Батьків- 
кіровоградці піднялися на 
завоювань Великого Жові-

I тисяч наших земляків пі
де лан Червоної Армії. Па 

понад 50 нроценіія 
партійної органі- 

тіісяч комсомольці», 
окупованій фаіип- 
діяли підпільний 

59 під- 
14 під- 

органіла-

Часто під
лі і кі; вчи- 
няюііГ пра
вопорушення 

у неїверезому етапі. 
Однак це не тільки не 
звільияє їх від відпові
дальності, а часом і по
силює її.

Кожен правопоруш
ник; чп буде це дорос
ла людина, чи підлі
ток, повинен знати, що 

порушення законів, 
недотримання обо- 

неред суспіль- 
невідворотно 

покарання. Хап 
цього своєчасне 

зупинить тих, хто мо
же зробити перший, 
неправильний крок.

О. ПІСКУ НОВА, 
інструктор управ
ління внутрішніх 
справ.

м. Кіровоград.

В записничку Гетьманця, сто
рінки якого геть пожовкли за 25 
років, що минули відтоді, зберег
лися уривки тих виступів, кон
спективний виклад окремих з них, 
найбільш вражаючі фрази, 
деякі з них.

Жан Лаффіт, Генеральний 
ретар Постійного комітету 
світнього 
миру: «Спасибі за 
Спасибі за те, що і 
людство від фашизму:

Якуб Колас, народний поет Бі
лорусії: «Проїжджаючи дорогами 
рідної Білорусії, я часто зустрічав 
одинокі чи братські могили геро
їчних воїнів Радянської Армії і 
безстрашних білоруських парти
зан. В одній із таких могил, десь 
на Смоленській землі покоїться і 
прах мого сина, що віддав своє 
молоде життя за священну радян
ську Батьківщину»,

Хьюлетт Джонсон, ігумен Кен- 
терберійського собору, Англія: 
«Говорити в Радянському Союзі 
про мир — це все одно, що їхати 
в Тулу із своїм самоваром».

Михайло Шолохов: «Рідні мої 
співвітчизники і товариші по ідеї, 
найвищій ідеї в історії людства, 
яка нас об'єднує і веде.

Товариші зарубіжні гості, бли
зькі нам по серцю і по совісті 
люди. До вас звертається не ора
тор, а письменник, який звик 
спілкуватися з простими людьми. 
Пробачте за нескладну мову, 
зрозумійте 
кличе тебе в 
нає говорити 
яка погано 
вою».

Різні вони 
них мовах були 
єдині по своїй великій суті 
шимості 
лікаря, незважаючи на те, що 
пройшла чверть віку, зберегла 
подробиці того хвилюючого фо
руму. Ось виступає Леонід Лео 
нов. Пасмо прямого русявого во
лосся весь час спадає йому на очі. 
Він відкидає його недбалим жес
том руки і в Колонному залі гри
мить його голос: «Коли гасне 
культура, жодна велика ідея не 
освітлює небо».

За трибуною — антифашист 
Герхард Ейслер. Йому, як німце
ві за національністю, говорити 
особливо складно: надто свіжі в 
пам'яті злочини фашистів. Він до
бирає слова обережно, мовби ви
важуючи їх на терезах власного 
сумління і весь час вдивляється в 
зал: що думають зараз його то
вариші, соратники по зброї?

Конференція обрала Радян
ський комітет по захисту миру 
Затвердила ініціативну групу гро
мадських діячів для створення 
Українського республіканського 
комітету захисту миру.

Повертатися випало на Україну 
в одному вагоні з Вандою Васи- 
лежською. Мужній виступ цієі 
жінки-воїна, жінки-письменника 
запам’ятався всім учасникам кон
ференції.

— Дозвольте
(Продовження. ІІоч. в номерах 

за 11—29 червня. 2—30 липня, З, 
6, 8, 10, ІЗ, 15, 17 серпня).

руку за вашу прекрасну промо
ву, — сказав Гетьманець.

Жінка усміхнулася 
руку: . -

т— Спасибі й вам за
во...

Розговорилися. На 
письменниця подарувала машино
писний текст своєї промови.

О, як він знадобився той текст 
згодом, коли повернувся в Доб
рянку і пропаганда матеріалів 
конференції стала на часі! Зустрі
чався з лікарями, з відпочиваючи
ми, з членами профспілок, з трак
тористами, на урочистих зібран
нях і нарадах. І скрізь ота про
мова була кульмінаційним мо
ментом виступів.

«Я банила в тридцять дев'ято
му році, як падали стіни будинків 
у Варшаві, я бачила в сорок пер- 
.шому і сорок другому як руйну
вався Київ, як палала Полтава, як 
перетворювались в руїни пре
красні вулиці Воронежа. Я бачила 
січневим ранком зими сорок дру
гого грудних немовлят в колгоспі 
імені Димитрова Курської облас
ті, голови яких фашисти трощили 
ударами об землю.

В сорок четвертому у звільне
ному Радянською Армією Люблі
ні я ходила по території табору 
смерті Майдачека і з жахом слу
хала, як хрустіло щось під нога
ми. Це хряскотіла зола кількох 
мільйонів людей, спалених там я 
печах, і коли ми сьогодні кажемо 
про війну, кожна жилка в моєму 
тілі, кожна крапля крові в моєму 
серці кричить, все що в мені с--
кричить: ніколи більше, ніколи!».

Виступив у школі глухонімих. 
Ця незвична аудиторія здивувала 
і вразила водночас. Спілкувалися 
з допомогою перекладача. Брав 
сумнів — чи 
сти на мову 
пристрасні 
Виявляється, 
присутніх І 
хвилювання.
зустріч з людьми по приїзді з 
Москви. Але — диво дивне — з 
кожною такою зустріччю зроста
ло в ньому невдоволення самим 
собою. Не тому, що не міг доне
сти пафосу конференції, навпаки 
— слухали його з незмінним інте
ресом— а тому, що відчув рап
том, — вся робота його — крап
ля в морі порівняно з тим, що він 
має робити. Ще там, на конфе
ренції, зрозумів — справа миру 
потребує не тільки моральної 
підтримки. . Але пройшло більша 
двох років, перш ніж він зважив
ся висловити оте, що полонила 
його на все життя. 17 червня 1952 
року Феодосій Деомидович звер
гається в ЦК Комуністичної партії 
України з пропозицією створити 
фонд миру. Майже за 10 років до 
офіційного створення цієї органі
зації ним були написані такі ряд
ки: «Кожна радянська людина по
винна адень і вночі кріпити мо- 
гуть нашої Батьківщини. Тому я 
пропоную організувати фонд ми
ру і прийняти від мене 600 карбо
ванців моїх збережень в цей 
фонд. Хочеться, щоб Україна ста
ла ініціатором цієї великої спраг 
ви».
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20
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.45 

— Телсвісті, (К) 11.00 — 
Творчий вечір Московського 
драмтеатру імені Єрмолової. 
(К). 12.15 — Художній фільм 
«Неймовірний Іегудіїв Хламі- 
да°. (К). 13.50 — Фі.іьм-кон- І 
церт. «На вас чекають герої 
оперет», (К). 14.50 — «Дорога 
до людей», Кіноварне про Ге
роя Соціалістичної Праці го
лову колгоспу «Росія» на Чер
кащині І, Ф. Васильченка. 
(К). 15.20 — Прем’єри телеві
зійного документального
фільму «У Павлиш за казка
ми». (М). 15.40 — «Магіст
раль». Теленарис. (М). 16.10 
— «Сторінки творчості пись
менника С. Антонова». (М). 
;І6.55 — «Фільм — дітям». 
«Заповіт старого майстра».
2 серія. Телевізійний багато
серійний художній фільм.
(М). 18.00 — «Показуб рейдо- І 
ва». (Кіровоград). 18.15 —
«Дітям — про звірят». (Ле
нінград). 18.30 — «Людина і 
закон». (М). 19.00 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
пародів світу». (М). 19.30 —
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з футболу. 
«Спартак» (М) — «Динамо» 
(К). В перерві — докумен
тальний фільм. (М). 21.15 — 
Програма «Час». (М). 21.45 — 
Кольорове телебачення. Моло
діжна програма А плюс Б. 
<М). ,22.45 — Кольорове теле
бачення. «Тираж «Спортло- 
то». (М). 22.55 — Новини.
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.20 — 
Новини. (М). 9.39 - Кольоро
ве' телебачення. «Майтрн ми
стецтв — дітям». (М). 10.00 — 
Вистава «Безіменна зірка», 
(М). 16.40 — Наша афіша.
(К). 16.45 — «Колорит». (До
нецьк). 17.30 — Програма «Ві
сті». (К). 18.00 — Реклама,
оголошення. (К). 18.30 — «На 
головних напрямках п’ятиріч
ки». (Одеса). 19.00 — Пер
шість СРСР з футболу. «Дні
про» — ЦСКА. В перерві — 
«На добраніч, діти!» (К). 20.50 

»—«Концерт молодих». (Харків). 
21.15 — Програма «Час». (М). 
21.45 — Телефільм «Вовки».
<К). 22.00 — «На ланах рес
публіки». (К). 22.05 — Пер
шість СРСР з футболу. «Кар
пати» — «Арарат». Відеоза- 
пис. 2 тайм. (Львів). 22.50 — 
Вечірві новини. (К).

вівторок

СЕРЕДІ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Опера
ція «Золотий колосок». (М). 
10.00 — «Карпухін». Худож
ній фільм. (М). 11.25 — «Ві- 
зерупкн». (Мінськ). 15.20 —
Кольорове телебачення. Теле
візійний документальний
фільм «Дорогами національ
ного парку». (Іркутськ). 15.35
— Кольорове телебачення. 
«Місто майстрів». (М). 15.55 — 
Кольорове телебачення. «Вам 
паші пісні і танці». (М). 16.25
— «Наука — сьогодні». (М). 
16.55 — «Фільм — дітям». 
«Зиповіт старого майстра». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. З серія. 
(М). 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Кольо
рове телебачення. «Загадки і 
відгадки». (М). 1Б.30 — «Кі- 
ровоградщипа спортивна». 
(Кіровоград). 19.00 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
світу з боксу. (Гавана). 19.50
— Художній фільм «Білі ка
мені». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 - О. Ост- 
ровський. «Трудовий хліб». 
Вистава. (Харків). В перерві
— вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.10 — 
Паша афіша (К). 10.15 — До 
ЗО-річчя визволення України 
від німецько-фашистських за
гарбників. «Скарби народу». 
(Львів). 17.00 — Для дітей. 
Мультфільм «Лісові дозорці». 
(К). 17.15 — «Голуба арте
рія». Телевізійна прес-конфе
ренція представників будівни
цтва Північно-Рогачської зро
шувальної системи. (Запоріж
жя). 18.00 — Музичний фільм 
«Волзькі паспівн». (К). 18.30
— Реклама, оголошення. (К).
;)9.00 •— Програма «Вісті*.
<К). 19.30 — Кольорове теле
бачення. «Земля людей». 
(К). 20.30 — «Жнива — удар
ний фронт». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Телевізійний фільм-концерт. 
«Читає Олексій Покроп- 
■ський». (М). 22.20 — «музи- 
«аити про музику». 5-а сим
фоній О. Глазунова, (М). 
23.00 — Новини. (М).

Капітанівське професійно-технічне училище № 10

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІКНА

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
цукрової промисловості 
за такими спеціальностя
ми: апаратник варки цук
ру — слюсар; центрифу- 
гувальник — слюсар; са- 
туратник — штукатур-ма
ляр; оператор фільтрів — 
штукатур-маляр; випар
ник — муляр; бригадир 
вапняно - випалювальної 
печі —• муляр; набирач

дифузійних ножів — елек
трозварювальний; опера
тор дифузії — електро- 
зварювальник; електро
монтер — слюсар кон
трольно - вимірювальних 
приладів і автоматики; 
набирач дифузійних но
жів — токар по металу; 
оператор дифузії — то
кар по металу; центрифу- 
гувальник — столяр; апа-

. ратник варіння цукру — 
тесляр.

Учні, які закінчать учи
лище, будуть направлені 
працювати на цукрові за
води.

В училище приймаються 
юнаки і дівчата віком від 15 
років, які закінчили 8, 9, 10 
класів, без вступних екзаме
нів за конкурсом по оцінках, 
які вказані в документах про 
освіту. В групу слектрогазо- 
зварювальників та електро

монтерів — приймаються ві
ком з 16 років.

Учні. забезпечуються 
триразовим харчуванням, 
одягом, взуттям, комплек
том постільної білизни і 
одержують третину заро
бітку в період практики.

Гуртожитком в першу 
чергу забезпечуються си
роти і діти інвалідів Віт
чизняної війни і праці.

Строк навчання — 2 ро
ки.

При училищі працює 
вечірня школа.

При вступі до училища слід 
подати заяву на ім’я директо
ра із зазначенням обраної 
спеціальності, свідоцтво або 
атестат про освіту, паспорт чи 
свідоцтво про народження 
(якщо не виповнилось 16 ро-

ків), характеристику зі школи 
або місця роботи, довідку про 
стан здоров’я (форма № 28С), 
довідку з місця проживання 
із зазначенням складу сім’ї, 
автобіографію і шість фото« 
карток розміром 3x4 сантн* 
метри.

Всі вступники прохо= 
дять співбесіду з членами 
приймальної комісії, при
їзд на яку в строки, за
значені у виклику, чи вка
зані особисто при подачі 
документів.

Початок навчання -* 
1 вересня 1974 року.

Адреса училища: сели
ще Капітанівка Новомир- 
городського району Кі« 
ровоградської області, 
МПТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

тракторист-машиніст широкого профілю (із стро
ком павчаппя — 2 роки) приймаються юнаки і дівча
та віком від 15 років з освітою за 8—10 класів;

тракторист 3-го класу (строк павчаппя — 1 рік) 
приймаються юнаки і дівчата від 16 років.

Для демобілізованих з лав Радянської Армії та 
осіб, що мають освіту за 10 класів, строк навчання — 
8 місяців за спеціальностями: водій-слюсар, тракто
рист-машиніст 3-го класу, Стипендія для них — 85 
карбованців па місяць.

При училищі організовано копсультпункт Устииів- 
ської заочної середньої школи, де учні можуть вчи
тись заочно в 9, 10 і 11 класах загальноосвітньої 
школи.

Для вступу в училище необхідно подати докумен
ти: свідоцтво про народження або паспорт, свідоцтво 
про освіту, характеристику зі школи, довідку про 
стан здоров’я та довідку з місця проживання, 4 фо
токартки розміром 3X4 см.

Зараховані до училища забезпечуються безкоштов
ним харчуванням, стипендією в розмірі 10 карбован
ців па місяць, (сімейні — 20 карбованців на місяць), 
спецодягом, постільною білизною та гуртожитком.

Документи приймаються щодня. Початок занять з 
І вересня 1974 року.

Адреса училища: 317735, с. Інгульське, Устинівсько- 
го району, Кіровоградської області.

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1 

оголошує прийом учнів
І1А 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує висококваліфікованих 
робітників з одержанням середньої осві
ти Після закінчення училища учні одер
жують диплом про середню освіту і спе
ціальність з присвоєнням третього роз
ряду.

Училище готує працівників таких про
фесій:

на базі восьмирічної освіти з отри
манням середньої освіти (строк навчан
ня — 3 роки): слюсарів механоскла
дальних робіт, токарів по металу, елек- 
трогазозварювальників, слюсарів-елек- 
тромонтажників;

на базі 10—11-річної освіти (строк на
вчання — один рік): машиністів елек- 
тромостових кранів — електрослюсарів.

Час навчання в училищі зараховує
ться до трудового стажу.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років і старші, звіль
нені з лав Радянської Армії, (учні, що 
закінчили дев’ять класів, зараховуються 
па другий курс).

Для вступу в училище до приймаль
ної комісії подаються такі документи:

особиста заява, свідоцтво про народжен
ня, характеристика зі школи, довідка про 
щеплення зі школи, свідоцтво про осві
ту, шість фотокарток (3X4 см), довідка 
з місця проживання і про склад сім’ї.

Зараховані до училища забезпечують
ся: із строком навчання 3 роки — без
коштовним триразовим харчуванням, ви
хідним і робочим одягом та взуттям. Зі 
строком навчання І рік — стипен
дією в розмірі ЗО крб. па місяць.

В період виробничої практики учням випла
чується 33 проценти від заробленої суми за 
місяць. В період навчання в училищі працю
ють спортивні секції боротьби, боксу, баскет
болу, футболу, легкої атлетики, волейболу. 
Працюють гуртки художньої самодіяльності: 
вокальний, танцювальний, естрадний.

Початок занять з 1 вересня.
Гуртожитком забезпечуються юнаки, 

що гостро потребують.
Адреса училища: м. Олександр1я-7, 

вул. Ватутіна, І, телефон 51-4-08.
їхати автобусом «А» або «Б» до зу

пинки «Жовтневе селище».
ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 7

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

строк навчання 3 роки: маляри, шту
катури, облицювальники-плиточники-мо- 
заїчники, електрогазозварювальники, 
монтажники по монтажу сталевих і за
лізобетонних конструкцій, столярі (бу
дівельні), муляри-монтажники конструк
цій.

На ці спеціальності приймаються юна
ки і дівчата з освітою за 8 класів. Після 
закінчення навчання вони одержують 
диплом по професії та атестат про се
редню освіту.

Строк навчання 4—2 роки: теслярі, 
столярі-теслярі, маляри-штукатури, мон
тажники конструкцій — електрозварни
ки, маляри, монтажники по монтажу 
сталевих і залізобетонних конструкцій, 
електрогазозварювальники, муляри.

Ці учні одноразово можуть відвіду
вати вечірню середню школу. Всі учні 
перебувають’ на повному державному 
утриманні.

Вступники із середньою освітою на
вчаються за скороченою програмою. 
Вони одержують стипендію в розмірі 
30 карбованців на місяць, В училищ«

приймаються особи віком від 15 років І 
старші. Юнаки, що повернулися з лав 
Радянської Армії, навчаються за скоро
ченою програмою і одержують стипен
дію в розмірі 75 карбованців на місяць. 
Всі учні забезпечуються гуртожитком. 
Під час проходження виробничої прак
тики одержують 33 проценти заро
бітку.

Вступникам необхідно подати такі до
кументи: заяву на ім’я директора, пас
порт або свідоцтво про народження, до
кументи про освіту, довідку з місця 
проживання, три фотокартки розміром 
3X4 см, довідку про профілактичні 
щеплення.

Початок занятті вересня 1974 року.
Документи приймаються в канцелярії 

училища.

Адреса училища: 317926, м. Олексан
дрія, вул. Нагорна, 104. їхати автобусом 
«А» до зупинки ОМЦТУ Ке 7, телефон 
51-8-42.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ПРОВОДИТЬ

ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1974—1975 навчальний рік

Па трирічний строк навчання приймаються юнаки 
та дівчата 1958—1959 років народження з освітою зіі 
8 класів для підготовки: столярів будівельних; маля« 
рів будівельних; штукатурів-лиціовальїінків-плитко-’ 
виків; слюсарів-вентнляційників по виготовленню №■> 
талей вентиля дійних систем.

По закінченні училища учні одержують диплом 
про середню освіту і спеціальність.

З дворічним строком навчання для підготовки: 
малярів-штукатурів, столярів-теслярів.

З річним строком навчання для підготовки: 
мулярів, малярів, лицювальників-плитковиків, мо

заїстів.
Приймаються без вступних екзаменів юнаки і дів

чата віком 15—20 років з освітою за 8, 9, 10 класіб 
і звільнені в запас воїни.

Зарахованих по навчання забезпечують гуртожитком, па
радним і робочим одягом, триразовим харчуванням, підруч’- 
кнками. Вовн одержують третину сум, зароблених ними на 
виробничій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
о трудовий стаж.

Училище має новозбудований, добре устаткований 
комплекс, в якому е. кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий зали, спортивну 
літне містечко. ,

При училищі е вечірня школа, діють гуртки технічної 
тпорчості, художньої самодіяльності, спортивні секції.

Випусиники-відмінннки мають право вступати до вищих 1 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, а також мо* 
жуть бути направлені у вищі й середві учбові заклади про? 
фесійно-технічної освіти, де навчання проводиться при гіонв 
нему державному забезпеченні.

Юнаки, які проходять трирічний строк иапчавпя, до пй^ 
яінчення та па рік після закінчення училища отримують від« 
строчку під призову до армії.

га Наша адреса і телефони Газета вглодить' 
у вівторок, четвер, 

суботу,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-$о, вул, Луначарського, 36» 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя — 2-43-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу яій- 
ськово-латрістичног© виховання та спорту — 2-46-87,

£К 06243, Індекс б Н 97а / -

Друяарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв9 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. Глінкя, 2.

Зам. 13356; Тираж 59 000,

Вступники подають особисто або присилають за-? 
яву із зазначенням обраної професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі$ 
пал) або паспорт (подається особисто), довідки Й 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довід? 
ку (форма № 28G), 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Початок навчання 1 вересня 1974 року.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. 4qw 

вонозорівська, 23. їхати: тролейбусом № 2 до зунш« 
кп «Буддеталь», автобусами №№ 2, 14. 15 до зупніи 
кн «Мічуріна», № 29. Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ*


	1893-1p
	1893-2p
	1893-3p
	1893-4p

